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Abstrakt 

 Rozpoznání obrazu a strojové vidění obecně je spolu s rozmachem levné a výkonné výpočetní 

techniky rychle se rozvíjejícím odvětvím. Rozpoznání obrazu má mnoho různých aplikací v širokém 

spektru odvětví, od komunikace přes bezpečnost až po zábavu. Algoritmy pro rozpoznání obrazu se 

stále vyvíjejí a většinou jsou výpočetně poměrně náročné, proto se mnoho autorů zabývá jejich 

implementací na specializovaných hardwarových akcelerátorech. 

Tato práce se zabývá implementací rozpoznání obrazu metodou WaldBoost na platformě 

grafických akcelerátorů (GPU). 

 

Klí čová slova 

Rozpoznání obrazu, GP-GPU, OpenGL, programovatelný grafický hardware, počítačová grafika. 

 

Abstract 

 Image recognition and machine vision in general is quickly evolving field, due boom of cheap 

and powerful computation technologies. Image recognition has many different applications in wide 

spectrum of industries, ranging from communications trough security to entertainment. Algorithms 

for image recognition are still evolving and are often quite computationaly demanding. That is why 

some of authors deal with implementing the algorithms on specialized hardware accelerators. 

 This work describes implementation of image recognition using the WaldBoost algorithm on 

the graphic accelerator (GPU) platform. 
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Úvod 

Rozpoznání obrazu a strojové vidění obecně je spolu s rozmachem levné a výkonné výpočetní 

techniky rychle se rozvíjejícím odvětvím. Rozpoznání obrazu má mnoho různých aplikací v širokém 

spektru odvětví, od komunikace přes bezpečnost až po zábavu. Algoritmy pro rozpoznání obrazu se 

stále vyvíjejí a většinou jsou poměrně výpočetně náročné, proto se mnoho autorů zabývá jejich 

optimalizací a implementací na specializovaných hardwarových platformách. 

Existuje mnoho metod pro rozpoznávání vizuálních objektů, z nichž některé pracují s tzv. 

plovoucím oknem. To je populární technika pro identifikaci a lokalizaci objektů v obraze. Její 

podstatou je posuv okna s pevnou velikostí nad všemi jeho možnými pozicemi ve vstupním obraze. 

Okno poté definuje výřez obrazu a nad tímto výřezem dále operuje jiná metoda pro detekci objektů. 

Tento proces se opakuje s různými stupni zvětšení obrazu, abychom mohli detekovat objekty o různé 

velikosti. Na detekci pomocí této metody se dále zaměříme. Při detekci objektu v jedné pozici okna je 

objekt zpravidla detekován i v několika sousedních oknech, případně v oknech s vyšším nebo nižším 

zvětšením, proto je vhodné tyto vícenásobné detekce téhož objektu potlačit pomocí non-maxima 

supression. V této práci se věnuji pouze detekci objektů na GPU, jejíž výstupem je bitmapa, 

obsahující odezvy klasifikátorů pro jednotlivé pozice okna. Kolekce detekcí a non-maxima supression 

se již musí provést později na CPU, což je však již mimo záběr této práce.  

S příchodem programovatelných grafických akcelerátorů (GPU) rychle vzrostla obliba 

používat je pro různé obecné výpočty, které často ani nesouvisí s grafikou. Tato práce se zabývá 

implementací detekce obličejů v obraze pomocí WaldBoost klasifikátoru právě na platformě 

grafických akcelerátorů. Rozpoznání obličejů (nebo obecně vizuálních objektů) na GPU přitom není 

originálním nápadem, malá část této práce se věnuje stručnému popisu prací ostatních autorů. 

Samotná implementace přitom vychází z mé předchozí práce na detektoru obličejů na GPU, 

pracujícím s klasifikátory AdaBoost. V průběhu vývoje došlo k několika základním změnám v návrhu 

a vzniklo tak několik různě pokročilých a různě úspěšných metod, které jsou zde popsány a jejich 

výsledky jsou porovnány a zdůvodněny. Předmětem práce je pouze implementace rychlého detektoru, 

pracujícího s příznaky, navrženými dříve jinými autory, nejsou zde navrhovány nové příznaky, ani 

zvláštní metoda trénování klasifikátorů. 

První kapitola obsahuje stručný přehled základních metod, obecně používaných v počítačovém 

vidění. Nejedná se o úplný přehled, jsou zde uvedeny pouze některé známější metody za účelem 

obeznámení čtenáře s řešenou tématikou a jejím kontextem. Druhá kapitola obsahuje popis několika 

prací ostatních autorů, nalezených na internetu. Bylo zjištěno že několik prací přistupuje k 

problematice detekce obličeje na GPU podobným způsobem jako tato práce. Třetí kapitola popisuje 

konkrétní implementovaný algoritmus pro WaldBoost, jeho vstupy a datové struktury. Ve čtvrté 

kapitole je rozbor aplikačních rozhraní, použitelných pro implementaci rozpoznávače na GPU. Bylo 
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vybráno OpenGL, kterému jsou věnovány další části kapitoly. Jsou rozebrána potřebná rozšíření a 

jejich současný stav. Pátá kapitola obsahuje popis současné implementace rozpoznávače na GPU a 

popis několika syntetických testů, pomocí nichž lze zdůvodnit dosažené výsledky. Následuje závěr, 

kde jsou zhodnoceny dosavadní výsledky. 

1.1 Stručný úvod do metod detekce objektů 
Jak již bylo řečeno v úvodu, pro detekci objektů existuje velké množství různých přístupů a metod. 

Některé z nich pracují s plovoucím oknem, s nímž budeme v této práci předpokládat. Potřebujeme ale 

uvážit metodu, která by mohla být použita k detekci přítomnosti objektu v okně. Jedním z přístupů je 

použití tzv. slabých klasifikátorů k extrakci informací z obrazu, jejichž výstup je dále použit k 

rozhodnutí, zda obraz patří do dané třídy (obsahuje objekt), či ne. Následující podkapitoly obsahují 

popis několika málo základních metod, používaných pro strojové učení. Nejedná se o úplný přehled, 

jsou zde uvedeny pouze některé známější metody, nebo metody související s touto prací, za účelem 

obeznámení čtenáře s řešenou tématikou a jejím kontextem. V další kapitole potom budou uvedeny 

některé metody, použité k extrakci příznaků z obrazu. 

SVM 

Poznámka: SVM, ani metody od nich odvozené nejsou přímo použity v této práci, avšak jsou použity v 

práci jiných autorů, o které zde budeme mluvit, proto tato kapitola jejich stručný popis. SVM je 

anglická zkratka pro support vector machine, tedy stroj s pomocnými vektory. Jedná se o typ 

binárního klasifikátoru, tedy klasifikátor, který přiřazuje objekt do jedné ze dvou tříd. Na začátku 

vyžaduje množinu trénovacích dat ve tvaru: 

( ) { }( )1,1,, −∈∈= cRxcxD k  

Tedy množinu dvojic bodů x v k-dimenzionálním prostoru (prostor příznaků) a třídní 

příslušnosti c. SVM se potom pokouší najít rovinu, která v Rk rozděluje dvě třídy s největším možným 

odstupem. Obecná rovina je rovnice ve tvaru: 

0=−⋅ bxw  

Kde w je normálový vektor roviny a b je při jednotkovém w kolmá vzdálenost od počátku 

souřadného systému. Nyní potřebujeme zvolit w a b tak, abychom maximalizovali odstup roviny od 

dat, pokud bude pořád splněno že rovina odděluje třídy dat. Můžeme si představit že máme dvě 

rovnoběžné roviny, které oddělují třídy a zároveň je mezi rovinami nejvyšší možná vzdálenost. Naše 

rovina s největším možným odstupem leží potom mezi dvěmi rovinami a je s nimi taktéž rovnoběžná. 

Hraniční roviny lze zapsat jako: 

1

1

−=−⋅
=−⋅

bxw

bxw
 

(1.1) 

(1.2) 

(1.3) 
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Pokud jsou data lineárně oddělitelná, můžeme zvolit roviny, mezi kterými nejsou žádná data a 

poté maximalizovat jejich vzdálenost. Vzdálenost mezi rovinami je 2|w|-1, tedy snažíme se 

minimalizovat w, zatímco musí být splněno: 

( ) ( ) 1:, ≥−⋅∈∀ iiii cbxwDcx  

Jakmile máme rovinu, jsme schopni klasifikovat libovolné x v závislosti na znaménku 

vzdálenosti x od roviny, přitom ale používáme pouze opěrné body v bezprostřední blízkosti roviny, 

což zaručuje že výpočet bude efektivní. 

Existuje několik rozšíření metody SVM, a to Soft Margin [1], která umožňuje správnou funkci 

SVM i na množinách, kde třídy nejsou lineárně oddělitelné. Druhým důležitým rozšířením je 

nelineární klasifikace [2], jež je implementována pomocí nelineární transformace vstupního vektoru 

x. Inverzní transformace přímo udává tvar roviny v prostoru příznaků. 

AdaBoost 

AdaBoost [4] je zkratkou pro adaptivní boosting. Je to algoritmus pro strojové učení, formulovaný 

Yoavem Freundem and Robertem Schapirem. Jedná se o meta-algoritmus, jež může být použit ve 

spojení s jinými algoritmy strojového učení za účelem vylepšení jejich výkonu. 

AdaBoost používá kaskádu klasifikátorů („slabých“ klasifikátorů), ze kterých vytváří jeden 

(„silný“ klasifikátor). Slabé klasifikátory jsou nastavovány tak, aby opravily špatný výsledek 

klasifikace vstupů předchozími slabými klasifikátory. 

AdaBoost je citlivý na šum v datech, avšak je méně náchylný k přeučení než ostatní algoritmy. 

Při učení se slabé klasifikátory volají opakovaně v iteracích t = 1, …, T. Pro každé volání je 

upravena distribuce vah Dt podle důležitosti příkladů v trénovacích datech. Pro každou iteraci jsou 

váhy špatně klasifikovaných příkladů zvýšeny (nebo jsou naopak váhy dobře klasifikovaných 

příkladů zvýšeny), takže se nový klasifikátor zaměřuje právě na ně. 

Maje trénovací data ve tvaru: 

( ) { } niyXxyx iiii ,..,1,1,1,, =−∈∈  

Inicializujeme distribuci D1: 

( ) ni
n

iD ,..,1,
1

1 ==  

Následuje sekvence iterací t = 1, …, T. Nejprve najdeme klasifikátor { }1,1: −→Xht , který 

minimalizuje chybu distribuce Dt: jht j
h εΗ∈= minarg  kde: 

( ) ( )[ ]∑ =
≠= n

i ijitj xhyiD
1

ε  

Pokud εj < 0,5, algoritmus končí. Jinak zvolíme Rt ∈α , obvykle: 

(1.4) 

(1.5) 

(1.6) 

(1.7) 
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 −=
t

t
t ε

εα 1
ln

2
1

 

kde εt je vážená chybovost klasifikátoru ht. Upravíme distribuci Dt podle: 

( )

t

xhy
t

t Z

eiD
D

itiiα−

+ = )(
1  

Kde Zt je normalizační faktor. 

 Nakonec vrátíme výsledný klasifikátor: 

( ) ( )( )∑ =
= T

t tt xhsignxH
1
α  

 Rovnice, upravující distribuci D je sestavená tak, aby platilo pravidlo zvyšování vah špatně 

klasifikovaných příkladů, respektive snižování vah dobře klasifikovaných příkladů, tedy: 

( ) ( )
( ) ( )




≠>
=<−

















it

it

xhiy

xhiyi
x

t
h

i
y

ie
,1

,1α
 

Takže po každé iteraci je vybrán klasifikátor, který správně identifikuje příklady, na kterých 

klasifikátor z předchozí iterace selhal. 

 Vlastní klasifikace je poté realizována výpočtem jednotlivých slabých klasifikátorů, jejichž 

výsledky jsou násobeny přiřazenými váhami. Finální suma odpovídá rozhodnutí klasifikátoru. 

Kaskáda klasifikátorů 

Jednou z nevýhod AdaBoostu je relativně vysoká výpočetní náročnost. Kaskáda klasifikátorů [24] 

byla navržena pro zvýšení rychlosti a potažmo i přesnosti klasifikace. Základní myšlenkou je, že 

kratší a tedy časově efektivní klasifikátory mohou být použity k zavržení většiny negativních vzorů. 

Poté nastupují delší, složitější a přesnější klasifikátory pro přesnější rozhodnutí složitějších vzorů, 

tedy snížení počtu falešných poplachů. 

Jednotlivé stupně kaskády jsou navrhovány pomocí metody AdaBoost. Autoři navrhují první 

stupeň pouze se dvěma klasifikátory. Počáteční práh v AdaBoost, 1/2Σt=1αt je navržen pro nízkou 

chybovost na trénovacích datech. Nižší práh vyústí ve vyšší počet detekcí a zároveň vyšší počet 

falešných poplachů. Na základě experimentů autoři postulují že je možné navrhnout klasifikátor, 

detekující 100% obličejů se 40% planých poplachů. Praktická detekční funkce takového klasifikátoru 

je nepřijatelná, avšak může být úspěšně použit k rychlému odfiltrování velkého počtu oken, které 

neobsahují obličej. 

(1.8) 

(1.9) 

(1.10) 

(1.11) 
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Obrázek 1.1: kaskáda klasifikátorů (převzato z [24]) 

 

Celý detektor je vlastně degenerovaným rozhodovacím stromem, jež autoři pojmenovali 

"kaskáda". Pozitivní výsledek prvního klasifikátoru vede k výpočtu dalšího klasifikátoru, který je také 

upraven tak, aby měl vysoké množství detekcí. Nakonec, pozitivní výsledek posledního klasifikátoru 

znamená pozitivní výsledek celé kaskády. Negativní výsledek v libovolném místě znamená ukončení 

výpočtu a negativní výsledek celé kaskády. 

Úspěch kaskády je založen na faktu, že naprostá většina pozic okna neobsahuje obličej a jen 

několik málo obsahuje. Kaskáda se tudíž zaměřuje na co nejčasnější zavržení většiny ne-obličejů. Při 

detekci obličeje proběhne výpočet až do konce, avšak to je poměrně vzácná událost. 

 

WaldBoost 

WaldBoost je algoritmus, kombinující AdaBoost se sekvenčním testem poměru pravděpodobností 

(SPRT). V klasickém testování hypotéz [15] SPRT začíná s párem hypotéz H0 a H1. Ty jsou 

specifikovány: 

Dalším krokem je vypočítat kumulativní sumu poměrů log-likelihood, Λi: 

Je zavedeno následující pravidlo zastavení: 

- pokud je a < Si < b, pokračujeme ve výpočtu (kritická nerovnost) 

- pokud je Si ≥ b : přijmeme H1 

- pokud je Si ≤ a : přijmeme H0 

Kde a a b (0 < a < b < ∞) závisí na požadovaných chybových metrikách α a β. Mohou být 

zvoleny takto: 
 

11

00

p  p:H

p  p:H

=
=

iii  log  1-S  S Λ+=

(1.12) 

(1.13) 
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Jinými slovy, alfa a beta musí být předem určeny, abychom byli schopni prahy a a b určit. 

Uvedené rovnice jsou pouze aproximace, konkrétní hodnoty prahů a a b jsou dosti závislé na daném 

případě. 

Nyní vidíme jak aplikovat toto schéma na AdaBoost. WaldBoost je tedy zřejmě výhodnější při 

podmínkách výpočtu, omezených časovým stresem. Při detekci obličejů pomocí posouvajícího se 

okna se obecně setkáváme s velkým počtem negativních výsledků a jen malým počtem detekcí (V 

jednom snímku jsou tisíce možných pozic okna, ale řádově jen jednotky až desítky obličejů). Tím 

pádem je WaldBoost výhodný, protože je tu pravděpodobnost že se kaskáda klasifikátorů na většině 

pozic ukončí po výpočtu jen několika málo klasifikátorů. Autoři [16] dokonce navrhují metodu volby 

prahů a a b s ohledem na převahu negativních detekcí s cílem vytvořit rychlejší klasifikátory. 

Další výhodou metody WaldBoost, přímo související se SPRT je možnost tvorby přesnějších 

klasifikátorů pro hůře klasifikovatelné případy (můžeme si dovolit delší kaskádu slabých 

klasifikátorů, která pro většinu případů skončí dříve a jen pro hůře rozhodnutelné případy počítá více 

slabých klasifikátorů). Nevýhodou však je že test je sekvenční a tudíž nelze v rámci výpočtu jednoho 

okna příliš dobře paralelizovat. Oproti kaskádě klasifikátorů je WaldBoost obecnější a také přidává  

předčasné ukončení výpočtu s pozitivním výsledkem. 

 

2 Příznaky pro detekci objektů 

V následujících kapitolách je uvedeno několik známějších typů příznaků, používaných pro detekci 

objektů v počítačovém vidění. Většina z nich vychází z vědeckých poznatků o funkci vizuálního 

kortexu v mozku šimpanzů a lidí a proto je první kapitola věnována velmi stručnému úvodu do dějů, 

odehrávajících se v částech mozku sloužících ke zpracování obrazu. 

2.1 Primární vizuální kortex 

Primární vizuální kortex [17], také V1 je oblast mozku, umístěná na jeho zadní části. Přijímá optické 

signály z optického nervu přes postranní zrakovou uzlinu [18], umístěnou v thalamu. Postranní uzlina 

obsahuje tři typy buněk, reagujících s různou rychlostí a přenášejících různé množství informací. 

První jsou přenesena zraková data pouze černobíle, potom se přidávají barvy a silná zpětná vazba od 

vyšších částí zrakových center. Funkce třetího typ buněk zatím nebyla zcela objasněna. 

( )
α

β
α
β
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 8 

V1 předává informace dál dvěma hlavními proudy, dorsálním proudem přes V2 a V5 (vyšší 

zraková centra) a slouží k detekci pohybu, poskytuje reprezentaci umístění objektů v prostoru a slouží 

jako vstup k regulaci pohybů očí a rukou. Druhý, ventrální proud jde přes V2 a V4 a zajišťuje tak 

rozpoznávání objektů, také je asociován s dlouhodobou pamětí. 

V1 má velmi dobře definovanou mapu asociace s receptory na sítnici, neurony ve vrchní 

polovině jsou spojené se spodní částí sítnice a naopak. Lze tedy uvažovat o transformaci obrazu ze 

sítnice do prostoru ve V1. Byla zjištěna poměrně přesná asociace i se slepou skvrnou. Zajímavé je že 

transformace není lineární, na části obrazu uprostřed zorného pole více neuronů V1 (větší rozlišení). 

Co je podstatné pro počítačové vidění je, že odezvy neuronů V1 se skládají z několika sad 

selektivních časově-temporálních filtrů. V prostorové doméně lze o funkci V1 uvažovat jako o 

Fourierově, nebo přesněji Gaborově transformaci. Teoreticky mohou filtry dohromady poskytnout 

informace, potřebné k výpočtu orientace, pohybu, směru, rychlosti a mnoha dalších časově-

temporálních příznaků. Dalším zajímavým poznatkem je že informace, poskytované V1 nejsou 

kódované jako intenzity, ale spíše jako lokální kontrast. Například při pohledu na obraz, sestávající ze 

stejně velkého černého a bílého obdélníku, které sdílejí jednu stranu je ve V1 nejsilnější odezva právě 

na této straně, kde je kontrast nejsilnější, zatímco odezva v jednotlivých barevných plochách je 

relativně malá. Jak dále uvidíme, na tento fakt se zaměřuje většina příznaků, používaných pro 

rozpoznávání vizuálních objektů. 

Gaborova transformace [26] je speciálním případem krátkodobé Fourierovy transformace, dává 

nám informace o harmonické frekvenci a fázi na jednotlivých úsecích signálu v čase, podobně jako 

například vlnková transformace. Funkce, jež je transformována je napřed vynásobena Gaussovou 

funkcí, o které můžeme uvažovat jako o okně. Výsledek je poté předán Fourierově transformaci, která 

vrací temporálně-frekvenční informace. Násobení Gaussovským oknem má za účel dát větší váhu 

informacím, nejbližším k bodu v čase ve kterém signál zkoumáme. Gaborova transformace je dána 

jako: 

Pro praktickou implementaci se přitom uvažuje pouze konečný časový úsek, využívá se faktu 

že Gaussovská funkce se směrem od svého středu blíží k nule. Ke Gaborově transformaci existuje i 

zpětná transformace. 

2.2 Haarovy příznaky 

V matematice jsou Haarovy bázové funkce [19] sekvence několika funkcí, dnes uznávané jako první 

a také nejjednodušší vlnkové funkce. Byly navrženy roku 1909 Alfrédem Haarem. Jejich nevýhodou 

je že nejsou spojité a tudíž nejsou diferencovatelné. Základní funkce je definována jako: 
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a škálovací funkce je definována jako: 

Haarův wavelet má několik důležitých vlastností: 

• libovolná funkce může být aproximována lineární kombinací funkcí φ(t), φ(2t), ... φ(2kt) a 

jejich posuvů 

• libovolná funkce může být aproximována lineární kombinací konstantní funkce ψ(t), ψ(2t), 

... ψ(2kt) a jejich posuvů 

• ortogonalita ve formě: 

• pro vlnkové a škálovací funkce s jinou škálou m platí: 

• koeficienty škály m se dají spočítat z koeficientů m + 1 takto: 

Haarovy příznaky [20] jsou příznaky používané v počítačovém vidění, pojmenované právě po 

Haarově waveletu díky jejich podobnosti. Obecně jsou používány obdélníkové příznaky, 

vyhodnocované jako rozdíl sum jasů dvou obdélníkových oken v obraze. Příznaky přitom mohou mít 

různou pozici a velikost. Každý příznak přitom může detekovat různé charakteristiky obrazu, jako 

hrany a texturu. Například rozdíl dvou sousedních obdélníků může být použit k detekci hrany mezi 

světlou a tmavou oblastí. 

Autoři Lienhart a Maydt také navrhli příznaky, otočené o 45° [21]. Úspěšně jich využili ke 

zvýšení dimenzionality sady příznaků a zlepšení možností detekce objektů (natočené obdélníky 

přidávají možnost detekovat šikmé hrany, atd.). Byly navrženy i příznaky natočené o libovolný úhel 
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[22], avšak jejich praktický užitek překvapivě není velký, zato přinášejí problémy se vzorkováním 

rastru a aliasingem. Proto nejsou příliš používány. 

Obrázek 2.1: Příklady Haarových příznaků 

Viola a Jones [24] předvedli praktickou implementaci detektoru obličejů za pomocí Haarových 

příznaků a kaskády AdaBoost klasifikátorů. K efektivnímu výpočtu Haarových příznaků používají 

tzv. integrální obraz [23]. Integrální obraz má stejné rozlišení jako původní obraz, jen každý pixel 

integrálního obrazu obsahuje součet intenzit původního obrazu pod oknem, jež má levý horní roh v 

levém horním rohu obrazu a pravý spodní roh na pozici vyhodnocovaného pixelu. Může se zdát že 

integrální obraz může klást velké nároky na datový typ obrazu, avšak lze ukázat že při použití modulo 

aritmetiky a dostatečně malých příznaků stačí relativně malý počet bitů na pixel (např. pro 8bpp 

vstupní obraz a 16bpp integrální obraz je maximální velikost příznaku 256x256 (přetečení 

integrálního obrazu v rámci jednoho příznaku nesmí nastat více než jednou), což je pro velké 

množství aplikací zcela dostačující). 

Výpočet Haarových příznaků z integrálního obrazu spočívá pouze v lineární kombinaci vzorků 

pod vrcholy obdélníků příznaku. Příznak, složený ze dvou obdélníků, sdílejících hranu tak lze 

vyhodnotit ze šesti vzorků. Tři obdélníky potom potřebují osm a čtyři obdélníky devět vzorků. To je 

zanedbatelné množství v porovnání s potřebným množstvím vzorků, potřebným k počítání sumy pod 

podstatně menším oknem. Nějaká režie sice padá na výpočet integrálního obrazu, ten je však 

separabilní a velmi dobře paralelizovatelný. 

2.3 LBP 

LBP, neboli Local Binary Patterns [25] jsou příznaky, jež byly původně vyvinuty pro texturní 

analýzu, ale díky svým dobrým výsledkům se často používají i pro detekci objektů. Nejjednodušší 

LBP operátor funguje nad mřížkou 3x3 pixely, kde prostřední hodnota je použita jako práh pro okolní 

hodnoty. Příznak je potom reprezentován jako osmibitové binární číslo, složené z výsledků prahování 

osmi-okolí. Aby bylo možné pracovat s příznaky různých velikostí, LBP byly následně zobecněny i 

pro větší sousedství. Vzorkovací body jsou rozmístěny v pravidelných intervalech na kružnici kolem 

středového pixelu. Pro vzorkování je potřeba využít bilineární filtr, protože vzorky potom neleží na 

středech pixelů. 
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Obrázek 2.2: LBP pro kruhové (8, 1), (16, 2) a (8, 2) okolí (převzato z [25]) 

Dalším rozšířením jsou potom uniform patterns [26]. LBP je považována za uniform pattern, 

pokud obsahuje nanejvýš dva přechody z nuly na jedničku (chápána jako kruhová). Experimentálně 

bylo zjištěno že většina vzorů je uniformní. Při texturní analýze je potom vyhodnocován histogram 

výskytů jednotlivých vzorů, každý uniformní vzor má jeden bin, zatímco všechny neuniformní vzory 

sdílejí jediný bin. 

Mezi výhody LBP patří nativní rotační invariance (bity vzoru lze rotovat a zarovnat podle 

určitého pravidla), jistá invariance proti světelným podmínkám a značná jednoduchost implementace, 

ať už v software či v hardware. 

2.4 Control points 
Control points [9] jsou zvláštním typem obrazových příznaků, pracujících nad obrazem ve stupních 

šedi, navržených pro velmi rychlé aplikace. Autoři byli při tvorbě příznaků inspirováni prací [24] 

kolegů Violy a Jonese, snažili se však o ještě jednodušší a rychlejší příznaky. Navržený systém je 

schopný při rozlišení 288x384 vyhledávat obličeje v čase 9ms (na 2.4GHz Pentium 4). 

Jeden příznak sestává ze dvou množin řídících bodů (control points) x1, ... xn a y1, ... ym, ležících 

v detekčním okně, přičemž velikost těchto množin nemusí být stejná, je však shora omezená 

konstantou K. Volba této konstanty přitom přímo ovlivňuje rychlost systému, autoři používali pro 

svou implementaci hodnotu K = 6. Každý řídící bod přitom může ukazovat do jednoho ze tří 

zmenšení vstupního obrazu (1:1, 1:2, 1:4), ty jsou předpočítány na začátku detekce. 

Klasifikátor rozhoduje +1, pokud platí, že intenzita obrazu pod každým kontrolním bodem xi je 

menší než intenzita obrazu pod každým yj. Jinak rozhoduje -1. Nerovnosti mezi jednotlivými 

kontrolními body se zkoumají sekvenčně a výpočet lze ukončit, pokud je porušeno pravidlo (intenzita 

nějakého xi je větší než pod určitým yj). Autoři udávají že průměrně je třeba provést 4,06 porovnání z 

minimálních tří až maximálních dvanácti. 

Tím že se zde zase pouze porovnávají intenzity, jsou tyto příznaky do určité míry nezávislé na 

světelných podmínkách (přesněji řečeno, jsou nezávislé na světlosti a kontrastu). Zároveň jsou 

implementačně velmi jednoduché, avšak oproti souměřitelně složitým local binary patterns nejsou 

invariantní vůči rotaci. 
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Autoři také navrhují metodiku vybírání slabých klasifikátorů pro trénování AdaBoost. I při 

malé velikosti okna existuje enormní množství možností a proto jsou kandidáti na dobré klasifikátory 

generováni pomocí genetického algoritmu, který začíná se stovkou náhodných příznaků, vyřadí 

devadesát nejvíce chybových a nechá si pouze deset. Těch za pomocí mutací rozmnoží na šedesát. 

Mutace přitom spočívá v odstranění bodu, přidání náhodného bodu, nebo posunutí náhodného bodu 

náhodným směrem do maximální vzdálenosti pět pixelů. Potom pomocí náhodných příznaků doplní 

počet znova na sto a znova vybere nejlepších deset. Po čtyřiceti iteracích se vrací k nejlepším 

příznakům a ty si nechává. 

2.5 LRD 

LRD, neboli local rank differences [5] jsou příznaky, do jisté míry podobné LBP, avšak nabízejí větší 

dimenzionalitu sady příznaků. Abychom mohli vysvětlit výpočet LRD, uvažujme rastrový obraz, 

daný (skalární) funkcí I(x, y). Na tomto obraze definujeme vzorkovací funkci: 

Tato je parametrizovaná velikostí vzorkovacího bloku (m, n) a posunutím počátku vzorkování 

(x, y) ve smyslu pozice pixelů v detekčním okně. Tato funkce je vlastně jednoduchou konvolucí, jejíž 

jádro má velikost m × n a všechny jeho hodnoty jsou rovny (mn)-1. Pomocí této funkce můžeme nyní 

definovat obdélníkovou masku: 

Maska je parametrizovaná opět velikostí vzorkovacího bloku (m, n) a posunutím počátku 

vzorkování (x, y), stejně jako vzorkovací funkce S. Navíc však ještě svými rozměry (w, h). 

Experimenty ukázaly že ve spojení s metodami WaldBoost nebo AdaBoost je velikost masky 3 × 3 

dostačující (w = 3, h = 3). Pro jiné aplikace můžou být třeba větší, či menší masky. Pro detektory 

obličejů, pracující s rozměry okna 24 × 24 pixelů jsou postačující kombinace s vzorkovacími bloky o 

velikostech 1 × 1, 2 × 2, 4 × 2, 2 × 4 a 4 × 4. Pozdější experimenty ukazují i možnost vystačit si s 

bloky do velikosti 2 × 2 (konkrétně 1 × 1, 2 × 1, 1 × 2 a 2 × 2). Dále pro každou pozici v masce 

definujeme funkci pořadí (rank) následovně: 

Tedy rank je v podstatě pořadím dané pozice v seřazené posloupnosti všech pozic. Za 

povšimnutí stojí že rank závisí pouze na relativní intenzitě v obraze, což je při rozpoznání obrazu 
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užitečnou vlastností (detektor funguje nezávisle na lokálním jase obrazu, potažmo světelných 

podmínkách). Konečně, příznak LRD je definován jako rozdíl (diference) dvou určitých ranků: 

V praktické implementaci potom nepoužíváme souřadnice bloků (u, v) a (k, l), ale namísto nich 

používáme jejich indexy v rámci masky: 

Zpětný převod indexů na souřadnice je samozřejmě také možný: 

Kde mod je operace dělení modulo, definovaná jako: 

Výsledkem LRD je tedy rozdíl ranků dvou bloků a a b. Výsledkem LRD klasifikátoru by však 

mělo být rozhodnutí, zda vzor patří do dané třídy, či ne. Při trénování jednoho klasifikátoru se 

každému možnému rozdílu ranků přiřadí hodnota α, odpovídající právě příslušnosti vzoru ke třídě. 

Každý LRD klasifikátor tedy potřebuje tabulku 2wh - 1 (obor hodnot                 ) 

obsahující natrénované alfy. Při klasifikaci je tedy posledním krokem výběr hodnoty z této tabulky: 

 

 

 

 

 

  

 

 

Obrázek 2.3: blokové schéma vyhodnocení příznaku LRD (převzato z [5]) 

Výhodou LRD je možnost jednoduché a efektivní implementace v hardware (FPGA) s ohledem 

na niž byly zřejmě příznaky také navrženy. Také je zde prostor pro jednoduchou paralelizaci výpočtu 

jednotlivých příznaků, ať už pomocí instrukčních sad jako MMX nebo SSE [27], nebo na GPU. 
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2.6 LRP 

 Local rank patterns [28] (LRP) jsou jednoduchým rozšířením LRD. Jednak jsou zobecněny 

vzorkovací pozice v masce, zavedením vektoru U: 

Dimenze vektoru U (n) je shodná s počtem hodnot v masce, která již nemusí být pravidelnou 

obdélníkovou maticí vzorků, ale vzorky mohou být rozmístěny libovolně. Tím se LRP trochu 

podobají příznakům control points [9]. Hodnota LRP je dána jako: 

Kde R je opět funkce ranků, definovaná obdobně jako u LRD, a a b jsou indexy prvků masky A 

a B. Bylo navrženo i kombinovat více než dva ranky, například: 

Velikost tabulky alf je oproti LRD značně větší, čímž se zvyšuje jednak paměťová náročnost 

klasifikátoru (což může být na potíž při implementaci LRP v jednoduchých vestavěných zařízeních), 

ale na druhou stranu se zvyšuje i informační hodnota jednoho klasifikátoru. Je tedy teoreticky možné 

trénovat přesnější nebo kratší klasifikátory, než s LRD. Výhodou je že pro většinu detektorů 

fungujících s LRD je implementace tohoto rozšíření víceméně triviální. 

Eigenfaces 

Eigenfaces je metoda, přímo určená k rozpoznávání obličejů. Eigenface je „vlastní obličej“ (jako 

vlastní číslo). Pro rozpoznávání je potřeba mít velkou sadu obrázků různých obličejů, vyfocených při 

podobných světelných podmínkách. Je potřeba aby obličeje byly zarovnané, tedy aby oči respektive 

ústa byly na obrázcích ve stejných výškách. Poté se obrázky upraví tak, aby byly černobílé a aby 

měly stejné rozlišení. Dále už se na každý obraz obličeje díváme jako na mnohorozměrný vektor x, 

obdržený jednoduše seřazením jasů pixelů jednotlivých obrazových řádků. 

Trénovací sada je potom matice T, jejíž každý řádek obsahuje data jednoho obrázku. 

Algoritmus postupuje v následujících krocích: 

1 – Vypočteme průměrný vektor a a odečteme jej od všech řádků matice T 

2 – Vypočteme vlastní vektory a vlastní čísla matice S, jež je kovarianční maticí T. Vlastní 

vektory jsou eigenfaces. V praxi není potřeba počítat kovarianční matici S, ale lze určit vlastní 

vektory a vlastní čísla přímo z T. 

3 – Z celé množiny eigenfaces si ponecháme jen ty s největšími korespondujícími vlastními 

čísly. Každá eigenface reprezentuje vektor vzdálenosti obrazu od průměrného obličeje v obrazovém 

prostoru. 

Eigenfaces je efektivní a rychlá metoda. Nevýhodou však je poměrně velká citlivost na 

světelné podmínky a orientaci obličeje. Aby systém dobře fungoval, je nutné aby byly obličeje 

[ ] 2
21 ,... Ζ∈= in uuuuU (2.14) 

( ) ( )cRbRnaRn +⋅+⋅= )()(cb,a,LRP 2

(2.15) ( ) ( )bRaRn +⋅= )(ba,LRP

(2.16) 
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snímány frontálně a za podobných světelných podmínek. Experimenty [3] byla zjištěna průměrná 

úspěšnost 96% při variaci světelných podmínek, 85% při změně orientace obličeje a 64% při změně 

velikosti obličeje. 

Pro doplnění eigenfaces byly navrženy další metody. Eigenfeatures je kombinace obličejových 

metrik s přístupem eigenfaces. Jinou variantou je „fisherfaces“. 

 

3 Předchozí práce 

Tato kapitola obsahuje popis předchozích prací a prací jiných autorů. Ukazuje jakého stavu vyspělosti 

a jakých výsledků se dosahuje s různými přístupy rozpoznávání a detekce na platformě grafických 

akcelerátorů. 

3.1 Boosted Algorithms for Visual Object 

Detection on Graphics Processing Units 
Jedná se (podle autorů) o první pokus o implementaci rozpoznávání objektů pomocí AdaBoost na 

GPU. Práce [8] pochází z roku 2006. Je použito plovoucí okno, podobně jako v této implementaci. 

Výpočet probíhá částečně na GPU a tam kde paměťová lokalita výpočtu klesne pod určitou mez, na 

CPU. Jedná se tedy o hybridní řešení, je ale možné vynutit výpočet pouze na GPU (s horšími 

výsledky). 

Použité příznaky jsou control points [9], je pro ně potřeba předpočítat tři úrovně rozlišení 

vstupního obrazu. Příznaky se poté sekvenčně vyhodnocují, nebyl učiněn pokus o předčasné ukončení 

výpočtu v případě že pod oknem zřejmě není obličej. 

Dosažený výkon je 15 snímků za vteřinu na snímcích o rozlišení 415x255 pixelů na grafické 

kartě NVidia 6600. 

 

3.2 Camera focus controlled by face detection on 

GPU 

V této práci [7] se autoři zabývají výpočtem Haarových příznaků na GPU, na platformě OpenGL ES. 

Pro výpočet integrálního obrazu se používá CPU, kaskáda klasifikátorů se poté počítá na GPU. Tato 

implementace používá algoritmus AdaBoost, autoři tedy neřeší předčasné ukončení výpočtu, všechny 

klasifikátory se počítají jeden za druhým, výsledek se váženě sčítá. Jsou použity celkem tři silné 
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klasifikátory, trénované na různých sadách, což má zaručit větší stabilitu detekce pří malém počtu 

slabých klasifikátorů. 

Autoři práce neuspěli v GPU implementaci kvůli limitaci délky shaderů, ke zhodnocení 

výsledků používají referenční CPU implementaci. 

 

3.3 GPU Accelerated 3D Face Registration / 

Recognition 

Práce [10] se zabývá poměrně odlišným přístupem detekce obličejů, pomocí rozpoznání 3D modelů 

obličejů pomocí normálových map. Při rozpoznávání obličeje je obličej převeden na 3D model, poté 

jsou normály pomocí sférické projekce promítnuty na rovinu, normálovou mapu která se porovnává s 

ostatními obličeji v databázi. Lze tedy registrovat i identitu obličeje. Autoři dokonce zacházejí ještě 

dál a přidávají masku pro variaci normál obličeje při různých výrazech (smích, vztek, zívání, ...). 

Zarovnání sejmutého obličeje a výpočet diferencí od jednotlivých masek se provádí na GPU, 

vyhodnocení histogramu potom už na CPU. 

Autoři dosahují rychlosti porovnávání 85000 šablon za vteřinu na GeForce 7950 GTX. 

3.4 Implementation of Kernel Methods on the 

GPU 

Publikace "Implementation of Kernel Methods on the GPU" se zabývá implementací KPCA (kernel 

principal component analysis) a SVM (support vector machines) na GPU. Autoři zjistili zrychlení 

GPU cca. 20x - 28x oproti CPU (GeForce6800 vs. Athlon64 3200+). V závěru publikace si autoři 

stěžují na absenci 64-bitového floating-point (double) formátu na GPU, výsledky totiž při použití 

stávajícího 32-bitového floating-point formátu nejsou vždy dostatečně přesné. 

Autoři [12] ukazují jak se dá výpočet s double precission na GPU simulovat. Grafická karta 

ATI FireStream 9170 (2007) má 64-bitovou pipeline, avšak výkon je oproti 32-bitové pětinový [13]. 

 

4 LRD a WaldBoost 

Ve zde prezentované implementaci jsou pro WaldBoost použity příznaky LRD [5] (Local Rank 

Differences). Velikost LRD masky je v implementaci pevně dána a musí být 3 × 3 (nemělo smysl 

implementovat univerzální algoritmus pro libovolnou velikost masky, nebyly k dispozici ani 
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klasifikátory s jinou velikostí masky). Velikosti LRD bloků (velikosti konvolucí vzorků masky) 

přitom ale omezeny nejsou. Jeden LRD příznak je tedy vyhodnocen jako             . Každý  

slabý klasifikátor přitom potřebuje ještě svou vlastní tabulku alf, jež má rozměr: 

2wh - 1 = 2⋅3⋅3 - 1 = 17 

 WaldBoost poté zavádí SPRT test, pro každý slabý klasifikátor tedy máme ještě dva prahy tneg 

a tpos. Klasifikátory, dodané pro testování však práh tpos nemají nastavený a proto s ním implementace 

v zájmu efektivity nepočítá. Rozšíření pro implementaci kladného prahu spočívá v přepsání jediné 

podmínky a je tedy triviální. Pokud příznak nemá ani záporný práh, uvažujeme tneg = -∞. Jeden slabý 

klasifikátor, kombinující LRD a WaldBoost je tedy dán n-ticí: 

( )negi tbahwyxH },,..,{,,,,,, 171 αα=  

  

 

5 Mapování algoritmů na GPU 

S rozvojem programovatelných grafických akcelerátorů vznikl nový fenomén, nazvaný GP-GPU, 

tedy general-purpose computing on GPU. Jedná se o využití grafických karet k výpočtům, které 

nemusí mít s grafikou ani vzdáleně nic společného. V následující podkapitole zhodnotíme dnes 

používaná grafická aplikační rozhraní a zhodnotíme nejlepší variantu. 

5.1 Použitelné rozhraní pro GPU 

Tato kapitola probírá možné volby při implementaci algoritmů, běžících na GPU, jejich dostupnost, 

stručnou historii, výhody a nevýhody. S rozmachem GP-GPU těchto rozhraní rychle přibývá a tato 

kapitola tedy nemusí být zcela aktuální, avšak byla vyvinuta snaha postihnout všechny větší existující 

rozhraní, existující k datu psaní práce. 

DirectX 

Mezi často používané rozhraní patří DirectX, vyvíjené společností Microsoft. Je to relativně mladé 

rozhraní, které vzniklo v roce 1995 jako alternativa k OpenGL, které tehdy bylo podporováno jejich 

systémem Windows NT. Záměrem bylo zcela vytlačit OpenGL z trhu, což se naštěstí nepovedlo 

(námětem můžeme připomenout vzorové příklady pro programování OpenGL pod Windows, jež byly 

napsány tak aby ukázaly nízkou výkonnost). Dnes jeho existenci považujeme za samozřejmou, ale 

díky špatnému návrhu bylo ze začátku velice neoblíbené. Můžeme zmínit dopis známého vývojáře 

Johna Carmacka, navrhující společnosti Microsoft zastavení vývoje a podpory tohoto rozhraní. 

(4.1) 

( )baLRDmn
xy ,33

(4.2) 
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DirectX je sice zdarma, ale bohužel je implementováno pouze pod operačním systémem 

Windows, což může být pro implementaci grafické knihovny značná nevýhoda jelikož to zužuje 

okruh potenciálních uživatelů. Existuje sice jakási unixová emulace, ale protože zdrojové kódy 

DirectX nejsou volně přístupné, jde pouze o API s podobným chováním vytvořené metodami 

reverzního inženýrství. 

Pro uživatelské programy běžící na GPU je použit jazyk HLSL, „high-level shading language“ 

tedy vysokoúrovňový jazyk pro stínování. Jeho syntax je podobná jazyku C, nebo stínovacímu jazyku 

CG, vyvinutého společností NVidia. 

CUDA 

Opravdu novým rozhraním je CUDA. Toto rozhraní je vyvíjeno firmou NVidia a vzniklo roku 2007. 

CUDA je zkratka pro „compute unified device architecture“, tedy „unifikovaná architektura 

výpočetního zařízení“. Je to nová hardwarová a softwarová architektura pro management a spouštění 

programů na GPU bez podpory jakéhokoliv grafického rozhraní. GPU je přitom modelováno jako 

paralelní výpočetní jednotka. CUDA odstraňuje několik nevýhod, do nynějška spojených s 

používáním GPU pro obecné výpočty: 

 

- GPU mohlo být používáno pouze skrze grafické API, což vyžaduje jeho znalost. 

- Grafické API většině negrafických výpočtů nevyhovuje. 

- Paměťový model je do značné míry podvolený grafické pipeline. 

- Některé aplikace vyžadují větší paměťovou prostupnost, než je na GPU v současnosti 

dosažitelná. 

 

Většina problémů s propustností je odstraněna použitím paměťových modifikátorů, jež 

umožňují výrazně snížit potřebný počet přístupů do paměti a optimálně využít všechny dostupné 

registry a úrovně paměti a cache. Počítá se s paralelním programováním s velmi vysokým počtem 

běžících vláken. CUDA je minimálním rozšířením jazyka C, jedná se o čtyři hlavní změny: 

 

- Kvalifikátory typu funkce pro rozlišení cíle spuštění funkce (CPU nebo GPU) 

- Paměťové kvalifikátory pro specifikaci umístění proměnných v paměti 

- Direktivy pro ovládání způsobu spouštění programu 

- Vestavěné proměnné, obsahující identifikátor spouštěného vlákna a informace o něm 

 

Hardwarové požadavky jsou rozumné, podporovány jsou grafické karty jež jsou dnes běžné 

(GeForce 8800, Quadro FX 4600 a novější; grafické karty od ATI podporovány nejsou).  
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Larrabee 

Larrabee je kódové označení pro nový grafický čip firmy Intel. Larrabee nemá být dalším stupněm 

vývoje grafických karet Intel, podobně jak je tomu u firem nVidia nebo ATI, ale má existovat jako 

oddělená vývojová linie. I přesto však má být soupeřem ostatních grafických karet zmiňovaných 

firem v poli 3D grafiky, a samozřejmě hlavně v poli obecných výpočtů na GPU. 

Larrabee je v podstatě hybrid mezi vícejádrovým CPU a GPU a má své podobnosti k oběma 

platformám. Její koherentní cache a x86 architektura pochází ze světa CPU, kdežto SIMD vektorové 

jednotky a texturovací procesory jsou dědictvím GPU. Intel oznámil podporu grafických rozhraní 

OpenGL a DirectX pro hry, avšak těžiště by mělo být právě ve vhodnosti k obecným výpočtům a 

zpracování proudů dat. Mělo by být též možné spojovat více karet do superpočítačů, podobně jako u 

osobních superpočítačů nVidia Tesla. Můžeme se tak v budoucnosti dočkat i zajímavého spojení 

obou světů, například v podobě her, využívajících ke zobrazení namísto rasterizace například 

raytracing. 

V porovnání s GPU vykazuje (vykazovala v době jejího oznámení v roce 2007) architektura 

Larrabee tři zásadní rozdíly. Používá instrukční sadu x86 (s aplikačně specifickými rozšířeními), což 

ji hodně přibližuje dnešním CPU. Mělo by být dokonce teoreticky možné spouštět na ní běžné 

aplikace a (s minimální modifikací) operační systémy. Dále disponuje již zmiňovanou koherentní 

cache, sdílenou mezi všemi jádry. S ní souvisí i příslušná rozšíření instrukční sady. Nakonec se snaží 

neimplementovat většinu specializovaných jednotek, jež můžeme najít na GPU (z-buffer, ořezávání, 

míchání barev) a namísto toho je implementovat softwarově s cílem zajistit co nejvyšší flexibilitu. 

V Porovnání s CPU je Larrabee jednodušší, jako výchozí bod byla použita architektura 

Pentium P54C, jež je sice superskalární, ale neobsahuje vykonávání instrukcí mimo pořadí (out of 

order execution). To sice znamená relativně nižší výkon pro jednotlivá jádra, ale ty budou na druhou 

stranu menší a vejde se jich na čip více. Také je potom pro kompilátor mnohem lehčí plánovat 

instrukce a pre-fetching. Oproti tomu však byla rozšířena o podporu x86-64, podobně jako procesor 

Intel Atom. Výpočetní jednotky jsou vektorové, schopné zpracovat šestnáct čísel v plovoucí řádové 

čárce najednou (šířka slova je 512b). Jednotlivá jádra jsou propojena obousměrnou kruhovou sítí se 

stejnou šířkou. 

Uvedení bylo oznámeno na konec roku 2009, ve 2010 by se mělo přejít ze 45nm technologie 

na novější 32nm. Budou použity paměti DDR5, jádra pravděpodobně budou pracovat na frekvencích 

nad 1GHz. 

OpenGL 

Další, velmi oblíbené rozhraní je OpenGL, vyvíjené společností SGI. Na rozdíl od DirectX, jež 

odkrývá funkce grafického hardware, OpenGL je specifikace grafických funkcí a jejich chování. 

OpenGL doslova skrývá rozhraní a možnosti grafického hardware, tedy pokud hardware nepodporuje 
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nějakou funkci, OpenGL použije softwarovou emulaci. Vlastní implementace je přitom vytvářená 

výrobci grafických karet. 

Existují implementace OpenGL pro Mac OS, Windows, Linux a hodně dalších unixových 

operačních systémů. Existuje také několik implementací, poskytujících funkce OpenGL na 

platformách kde hardwarová akcelerace není dostupná, nejznámější z nich je Mesa. 

OpenGL je neustále vyvíjeno, ačkoliv už ne firmou SGI. Od roku 2006 se o vývoj stará 

Khronos Group. Je ustanovena rada pro údržbu architektury OpenGL (ARB), jež sestává z výrobců 

grafických karet a dalších firem jež se podílejí na vývoji. Microsoft Původně podal návrh na její 

založení, ale opustil ji roku 1993. OpenGL nemá tolik verzí jako DirectX (poslední verze OpenGL ke 

2009-05 je 3.1, v pořadí desátá, verzí DirectX je sice teprve 11, avšak obměsíční aktualizace 

pozdějších verzí zvyšují číslo na zhruba padesát), nová funkcionalita je přístupná jako rozšíření, 

přičemž nové funkce jsou linkované dynamicky (vstupní bod funkce vrácen dle jména funkce) a 

původní API zůstává stále stejné. Malou změnu přináší až OpenGL 3.0, kde se zavádí model 

zavrhování funkcí (feature deprecation model), avšak v OpenGL 3.0 žádné funkce ještě přímo 

odstraněny nejsou (ale jsou již označené nějaké funkce, které budou odstraněny v další verzi). 

Co se týče programovatelného stínování, OpenGL nabízí hned tři jazyky, první a nejstarší je 

podobný assembleru. Běžně se mu říká nízkoúrovňový stínovací jazyk (angl. „low-level shading 

language“). Druhý, vysokoúrovňový stínovací jazyk je velmi podobný jazyku C. Nakonec je tu třetí 

alternativa firmy NVidia, programovací jazyk CG (C pro grafiku). CG má vynikající kompilátor, jež 

umí přeskupit operace podle obsazené grafické karty tak, aby se maximálně využily její vlastnosti 

(přeskupení výpočetních instrukcí a instrukcí pro přístup do paměti, využití nových výpočetních 

instrukcí). Na grafických kartách firmy NVidia je tento kompilátor použit i pro překlad 

vysokoúrovňového stínovacího jazyka OpenGL. Vzhledem k rychlosti vývoje grafických 

akcelerátorů dává větší smysl použití vyššího jazyka, jelikož v nových generacích grafických karet 

pravděpodobně poběží optimálněji než assembler, laděný na kartách, dostupných v době vývoje 

aplikace. 

Pro vývoj jsem se rozhodl použít rozhraní OpenGL, jednak kvůli jeho platformové nezávislosti, 

kvůli široké podpoře a kvůli absenci karty, která by podporovala CUDA v mém PC. 

5.2 Mapování algoritmů na GPU 
Algoritmy jsou na GPU reprezentované jako shadery. Pro drtivou většinu GP-GPU výpočtů jsou 

použity fragment shadery. Tyto shadery jsou podobné klasickým programům v jazyce „C“, s tím 

rozdílem že mají pouze jeden výstup, a to fragment (barva pixelu a hloubka), můžeme si je představit 

jako velké množství vláken programu, každý běžící nad jedním kresleným fragmentem. Počet 

skutečně paralelně běžících vláken závisí na hardware. 
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Tím se dostáváme k charakteristickému omezení fragment shaderů, shader sice může číst 

z libovolného umístění v paměti krom svého výstupu (tzv. gather), ale má svou výstupní pozici kterou 

sice zná, ale nemůže ji nějak ovlivnit (tzv. scatter). Jednotlivé instance shaderů mezi sebou také 

nemohou komunikovat. Takže není možné jednoduše implementovat libovolný algoritmus. Většinu je 

ale možné nějak přeskupit, případně implementovat ve více průchodech. 

Také není možné shader spustit nějakým příkazem, jež by zavolal funkci main() v shaderu, 

ale je třeba nakreslit nějakou geometrii, pro kterou se spustí shader pro stínování každého kresleného 

pixelu. Je obvyklé že tato geometrie je jeden obdélník, pokrývající celý framebuffer, tzv. „fullscreen 

quad“. V dřívějších dobách však nebyly instrukce pro větvení programu v jazyce shaderů vůbec 

přítomné, nebo byly časově drahé a tak se využívalo vizuálního oddělení jednotlivých větví a větvení 

se realizovalo pomocí rasterizace daných tvarů. 

Vstupy shaderů mohou být dodány třemi různými způsoby. Nejčastějším vstupem (co se týče 

objemu) jsou data z textur. Každý shader může mít k dispozici malý počet textur (stejný počet, jaký je 

dostupný klasickému texturování v OpenGL, v současnosti kolem 4 - 8). 

Každý shader může také mít pojmenované parametry, které jdou nastavit voláním OpenGL. 

Pro shader jsou tyto parametry globální proměnné. Parametry jsou nativně čtyřrozměrné vektory 

s elementy typu float, ale jdou nastavovat i matice, pole a ve vyšších programovacích jazycích je 

k dispozici i typ integer. 

Nakonec jsou tu atributy vrcholů. Standardní atributy jsou pozice, barva, souřadnice textury, 

normála a tak dále. Pro shadery je možné specifikovat ještě další generické atributy, které jsou 

označeny pouze číslem a jsou předávány do nastavených globálních proměnných vertex shaderu. 

Výstupem shaderu je potom framebuffer. Každý fragment shader musí zapsat barvu 

výsledného pixelu (RGBA), nebo pixel nevykreslit (discard). Může také zapsat explicitní z-souřadnici 

(pro účely vykreslování nerovností povrchů, atp.). Pro účely výpočtu ve více krocích jistá rozšíření 

OpenGL dovolují použít jako framebuffer texturu. Pokud výpočet probíhá iterativně v mnoha 

stejných krocích, je nutné mít dvě textury, kde jedna slouží jako vstup a druhá jako výstup. Po 

každém kroku se textury vymění. Tato technika je známá jako tzv. ping-ponging. 

Shader nemůže přímo ovlivnit blending, alpha test, depth test nebo stencil test (scissor test). 

5.3 Aktuální stav OpenGL 

Jak již bylo uvedeno v předchozí kapitole, za implementaci OpenGL je zodpovědný výrobce 

grafického hardware. Dost často se tedy stává že implementace neodpovídá specifikaci, nebo že je 

nějakým způsobem limitována. Tyto limitace však nebývají příliš dobře dokumentovány, většinou 

vůbec. Jediným způsobem, jak získat informace je dost často testování, někdy diskusní skupiny na 

internetu. 
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Textury a jejich rozšíření 

Textury jsou použity jako pole vstupních (výstupních) hodnot pro algoritmus. Základní textury jsou v 

OpenGL omezené, jednak jejich fixed-point formátem, který je v dnešních implementacích téměř 

výhradně osmibitový a jednak jejich rozměrem, omezeným na mocniny dvou. Jak formáty, tak 

restrikce velikosti jsou obejity určitými rozšířeními. 

Co se týče velikosti, je uvolněna hned dvěma rozšířeními. ARB_texture_non_power_ 

of_two pracuje transparentně a pokud je přítomné, mohou mít všechny textury (1D, 2D, 3D) 

libovolnou velikost (stále omezenou maximální velikostí textury) a všechny funkce fungují jako v 

nerozšířené verzi. Naproti tomu ARB_texture_rectangle přidává nový typ cíle 2D textury, 

přijímaný všemi funkcemi, jež pracují se 2D texturami. Je zde několik omezení, tyto textury nemohou 

mít mip-mapy, nemohou mít rámeček, jsou pro ně přípustné jen některé typy opakování a nemají 

normalizované souřadnice (souřadnice jsou přímo v pixelech). 

Formáty textury jsou rozšířené co se týče počtu komponentů a co se týče datových typů. Pokud 

má být textura použita jen jako vstup, můžeme použít libovolný počet komponent v rozsahu jeden až 

čtyři. Pokud ale chceme do textury kreslit, potýkáme se s tzv. color-renderable formáty, kterými jsou 

v základu jen RGB a RGBA. Tzn. nemůžeme kreslit jedno či dvoukanálové textury. 

Rozšíření ARB_texture_rg definuje formáty R a RG, které jsou color-renderable. Toto 

rozšíření však není příliš rozšířené. V OpenGL 3.0 bylo povýšeno na core funkcionalitu. 

Pokud jde o floating-point formáty, existuje široce podporované rozšíření 

ARB_texture_float, zavádějící šestnácti a třiceti dvou bitové floating-point formáty, jejichž 

jména jsou odvozená od standardních OpenGL formátů. Jedná se o LUMINANCE16F_ARB, 

LUMINANCE_ALPHA16F_ARB, RGB16F_ARB, RGBA16F_ARB a jejich třiceti dvou bitové verze. 

Bohužel, opět platí color-renderable omezení na tří nebo čtyř-složkové formáty. 

Pokud chceme kreslit do jedno či dvousložkových floating-point textur, nabízí se rozšíření 

NV_float_buffer firmy NVidia, které bohužel není dostupné na grafických kartách jiných firem. 

Toto rozšíření nabízí plnou škálu formátů, FLOAT_R16_NV, FLOAT_RG16_NV, 

FLOAT_RGB16_NV, FLOAT_RGBA16_NV a jejich třiceti dvou bitové verze, všechny color-

renderable. 

Nakonec, OpenGL 3.0 definuje formáty se stejnými názvy jako ARB_texture_float, jen s 

tou výjimkou že všechny formáty jsou color-renderable. 

Offscreen kreslení 

Pokud chceme kreslit mimo framebuffer okna (což je nutnost, pokud potřebujeme kreslit v některých 

barevných formátech a pokud chceme kreslit do textury),  je potřeba použít nějaké rozšíření. 
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Historicky prvním rozšířením pro offscreen rendering byl WGL_ARB_pbuffer. P-buffer je 

framebuffer a asociovaný OpenGL kontext. To může prezentovat značnou nevýhodu, protože operace 

přepínání kontextu je relativně drahá. Další nevýhodou je fakt že se jedná o WGL rozšíření, tedy o 

rozšíření OpenGL pod Windows. Pokud chceme programovat pod linuxem, je potřeba implementovat 

mírně rozdílný XGL_ARB_pbuffer. Kreslení přímo do textury není pro P-buffer nativní, je třeba 

další rozšíření WGL_ARB_render_texture. Celé rozšíření je hodně těžkopádné, ale vzhledem ke 

svému stáří je dobře podporované. 

Novější metodou je EXT_framebuffer_object. Je to čisté OpenGL rozšíření, takže 

odpadají komplikace s platformovou závislostí. Také se nevytváří separátní kontext, takže odpadne 

cena přepínání kontextů při každém kreslení. Kreslení do textury je nativní, a to nejen pro barvu, ale i 

pro hloubku nebo stencil. Nevýhodou může být horší podpora hardware. Jedním z  

nezdokumentovaných postranních efektů je nemožnost ranného testu hloubky (early depth test) při 

používání FBO spolu s floating-point formátem barvy. To může být pro některé algoritmy velmi 

nepříjemné. 

Standardní OpenGL umožňuje kreslení pouze do jednoho framebufferu, ale s nástupem shaderů 

je možné pro každý pixel zapsat více barev. To je možné skrze rozšíření ARB_draw_buffers, 

které dovoluje specifikovat libovolný počet bufferů, do kterých se bude najednou kreslit. Pokud se 

používá FBO, je možné nastavit pro každý buffer texturu, do které budou fragmenty zapisovány. Tak 

lze kreslit do více textur najednou. Dnešní karty umožňují kreslit do 4 - 16 bufferů najednou. 

Shadery 

Možnosti shaderů jsou podle použitého hardware rozděleny do několika skupin - shader modelů. 

Dnes [6] je nejnovější shader model 4.0. Rozdíly jsou v maximálním počtu instrukcí, maximálním 

počtu čtení z textury, v počtu registrů, v možnosti permutací vektorů (GPU pracují se 4D vektory, 

většina shader modelů umožňují pracovat s libovolnou permutací vektorů bez časového nárustu), v 

možnosti větvení programu a v predikci větví. Model 4.0 přidává ještě nativní integery. Předchozí 

GPU interně pracovaly ve floating-point. 

Co není součástí specifikací je například fragment watchdog. Fragment shader má jen omezený 

čas ke svému provedení (musí být zajištěno že každá instance shaderu skončí v konečném čase). V 

implementacích je toto prakticky řešeno omezením zanoření cyklů na maximum jednoho vnořeného 

cyklu a maximum 255 průchodů cyklem. Cykly je ale naštěstí možné řetězit za sebe a tím toto 

omezení obejít. 

Další špatně dokumentovanou vlastností je předčasné ukončení výpočtu shaderu. Shadery by se 

měly přestat počítat, pokud fragment neprošel depth testem, alpha testem nebo stencil testem. To je v 

případě že shader nemění z-hodnotu nebo alfa hodnotu generovaných fragmentů. Existuje určitá řada 
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případů kdy se předčasné ukončení neuplatní, jde o kombinace formátů framebufferu a typu výstupní 

textury, pokud se kreslí do textury. 

 

6 Implementace WaldBoost na GPU 

V následující kapitole je nastíněn v jakém stavu byla implementace AdaBoost detektoru, ze které se 

pro implementaci WaldBoost částečně vycházelo. Další kapitoly potom popisují experimenty a 

podávají zdůvodnění jejich výsledků. 

6.1 AdaBoost na GPU 

Na začátku této práce byl jednoduchý a efektivní rozpoznávač obličejů, pracující s příznaky LRD a 

AdaBoost. Délka klasifikátorů na které se prováděly testy byla 160 klasifikátorů a bylo dosaženo 

výsledků kolem 20 snímků při rozlišení obrazu 256x256 na GPU nVidia GeForce 6600. Na obrázku 

(xx) je blokové schéma rozpoznávače. Vstupní obraz vstupuje do bloku, počítajícího konvoluce 

(klasifikátor na kterém se testovalo potřeboval konvoluce velikosti 1x1, 1x2, 2x1, 2x2, 2x4, 4x2 a 

4x4). Konvoluce jsou potom použity v bloku, vyhodnocujícím LRD příznaky. Toto uspořádání je 

dáno tím, že jednotlivé konvoluce jsou v průběhu výpočtu potřeba vícekrát a vyplatí se je tedy mít 

předpočítané. Výstupem je rastr s odezvami klasifikátoru, který se musí (už na CPU) projít a najít v 

něm pozitivní detekce, které se dál ještě mohou filtrovat pomocí non-maxima supression, apod. 

 

 

 

 

Obrázek 6.1: blokové schéma AdaBoost LRD rozpoznávače 

Při vyhodnocování příznaků LRD bylo shledáno hlavní nevýhodou velký počet potřebných 

vzorků pro výpočet jednoho příznaku. Pro výpočet jednoho 3x3 LRD příznaku je zapotřebí 9 vzorků 

konvoluce vstupního obrazu. Přitom jednotlivé vzorky nejsou přímo vedle sebe a navíc musí být ve 

formátu RGB (omezení color-renderable formátů v tehdejší implementaci OpenGL na RGB a RGBA 

- tedy nebylo možné spočítat konvoluce do grayscale textury), který bude pravděpodobně v hardware 

stejně zarovnán na 32bitů jako RGBA i když je potřeba jen černobílý vzorek. Na základě těchto 

omezení bylo navrženo několik optimalizačních mechanismů s cílem vylepšit lokalitu vzorků v 

textuře a zamezit plýtvání šířky pásma přenosem nepoužitých barevných složek. 

Za povšimnutí také stojí že toto uspořádání neobsahuje žádný mechanismus, jež by zajistil 

invarianci proti zvětšení nebo rotaci obličeje. I toto bude adresováno v následujících kapitolách. 
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6.2 RGBA Packing 

Základní myšlenkou bylo že libovolnou masku o velikosti 3x3 (obsahující skaláry) lze načíst pomocí 

tří vzorků z tří řádků textury (obsahující RGBA vektory), čímž by se omezil problém s velkým 

počtem potřebných vzorků textury. V praxi by musely být textury dvě, aby se pokryly všechny možné 

kombinace posunutí příznaku v prostoru: 

 

 

 

 

 

Obrázek 6.2: RGBA Packing pro urychlení načítání bloků 3x3 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6.3: RGBA Packing se dvěma texturami 

Byly by tak vytvořeny dvě textury (obrázek 6.3) se čtvrtinovým horizontálním rozlišením 

oproti vstupnímu obrazu (což je také dobré pro zvětšení maximálního rozlišení zpracovatelného 

obrazu, které je omezené maximálním rozlišením textury) a z nich by bylo možné číst konvoluce. 

Jsou možná i jiná schémata s jiným prostorovým rozložením barevných složek, například do 

čtvercových dlaždic. Toto schéma bylo vybráno kvůli své jednoduchosti. Vzhledem k limitu čtyřech 

texturovacích jednotek, kam se musí vměstnat konvoluční textury a textura, obsahující alfy, bylo 

schéma zjednodušeno na pouze jednu texturu (obrázek 6.2) a pro určité posuvy bylo jednoduše 

potřeba přečíst pro masku 3x3 šest vzorků namísto tří (dva vzorky textury na každý řádek masky). To 

nám ale stejně dává dvojnásobné zrychlení, neboť pro přečtení čtyř masek 3x3 je naivně potřeba 4⋅3⋅3 

= 36 vzorků, pro přečtení čtyř masek s RGBA packingem (všechny čtyři možné pozice) je potřeba 3 

+ 3 + 6 + 6 = 18 vzorků. Zrychlení případu se dvěma texturami je 4⋅3 = 12 vzorků oproti 36 

vzorkům, tedy třínásobné. 

Při tomto rozvržení ale nastává problém s tím, že v konvolvovaném obrazu neleží jednotlivé 

vzorky bezprostředně vedle sebe, ale jsou od sebe vzdáleny o tolik pixelů, jaká je velikost 

konvolučního jádra v daném směru. 
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Obrázek 6.4: pozice vzorků LRD v konvoluční textuře 

Toto představuje problém, protože RGBA packing předpokládá že načtené vzorky budou 

bezprostředně vedle sebe a v tomto případě ztrácí smysl, protože se zase dostáváme k problému čtení 

dat, která nejsou k výpočtu potřeba. Problém naštěstí není těžké vyřešit, stačí vhodně permutovat 

řádky a sloupce konvoluční textury tak, aby vzorky, patřící k sobě byly bezprostředně sebe. V 

podstatě by stačilo přeházet sloupce, protože jednotlivé řádky bloku 3x3 se stejně čtou pomocí tří 

různých vzorků do textury, ale tím, že je přehodíme také zvýšíme lokalitu vzorků v textuře a tím lépe 

využijeme texturovací cache. Nyní je potřeba formulovat permutaci a objasnit které vzorky vlastně 

mají být vedle sebe. Pokud máme velikost konvolučního okna w a h, potom k sobě patří vždy vzorky 

na pozici (x, y), tedy levý horní roh a vzorky (x + w * i, y + h * j), kde i a j jsou celá čísla v intervalu 

<0, 2>. Daná permutace by tedy měla obraz uspořádat tak, aby vzniklo w × h oblastí, ve kterých 

budou vzorky se shodnou původní pozicí modulo w, h: 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6.5: permutace konvolučních vzorků pro jádro w = 2, h = 2 

Permutace je potom popsána následovně: 

Tedy vzorek na pozici (x, y), při velikosti obrazu (u, v) a velikosti konvolučního jádra (w, h) 

bude umístěn na pozici (x', y'). Při výpočtu na GPU lze ještě navíc ušetřit při výpočtu permutace 

jedno dělení modulo uspořádáním jednotlivých obdélníků za sebe do 3D textury. Modulo potom bude 

vykonáno v texturovací jednotce, která počítá modulo ze souřadnic textury automaticky 

(GL_REPEAT).  
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Nyní tedy máme vzorky vedle sebe a můžeme je tak efektivně načítat s RGBA packingem, 

posledním problémem zbývá výběr správné permutace RGBA. Existují celkem čtyři možnosti, jež se 

vybírají podle horizontální pozice (modulo 4). 

Na obrázku 6.6 je vývojový diagram, popisující naivní vyhodnocení jednoho slabého LRD 

klasifikátoru. Začínáme čtením devíti vzorků z připravené konvoluční textury, je třeba devíti vzorků 

do textury, používá se pouze červený kanál. Poté se spočítají ranky vzorků A a B, odečtou se a 

výsledek je použit jako index do tabulky alf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6.6: Naivní výpočet LRD klasifikátoru ( )},..,{:,,,,,, 171 αααNN bahwyxH =  

Naproti tomu, na obrázku 6.7 je výpočet stejného slabého klasifikátoru, ale tentokrát 

optimalizovaný pomocí RGBA packing. Rozdílná je pouze počáteční sekce, kde probíhá čtení masky. 

Tentokrát se vzorky čtou ze 3D textury, je potřeba spočítat permutaci souřadnic masky podle vzorce 

6.1, dále je třeba určit vrstvu v textuře (třetí souřadnice) a nakonec se vybere jedna ze čtyř větví pro 

čtení vzorků. První dvě větve potřebují tři přístupy do textury, druhé dvě potřebují šest.  

V době tvorby práce bylo však větvení na GPU dosti drahé (a stále je) a proto byl navržen 

způsob jak jej obejít. Vzhledem k tomu že jednotlivé větve programu jsou prostorově dobře 

vymezené, byly vytvořeny čtyři oddělené verze LRD shaderů, které se spouštěly každá jen nad svým 

posuvem. Toho bylo docíleno pomocí funkce polygon stipple a nastavení masky na jednopixelové 

svislé linky, vzdálené od sebe čtyři pixely. Syntetické testy ukázaly dobré zrychlení, při klasickém 

čtení masky M33xy z konvoluční textury Cwh 

pro každé u ∈ <0, 2>, u ∈ N 
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texturování byla naměřena fillrate 1079.96 MPix/s, při RGBA packingu potom 1685.47 MPix/s 

(nVidia 7950). Není to zrychlení dvojnásobné, protože je zde nějaká režie, související s vybíráním 

vzorku, ale i tak je to zrychlení poměrně dobré. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6.7: RGBA pack optimalizovaný výpočet LRD klasifikátoru 

( )},..,{:,,,,,, 171 αααNN bahwyxH =  

čtení masky M33xy ze 3D konvoluční textury Cwh (RGBA pack) 

 

 

z = (x mod w) + w(y mod h) 

pro každé v ∈ <0, 2>, v ∈ N 

 pokud x mod w = 0 

  M33xy(0,v)=Cwh(x', y' + v, z).red 

  M33xy(1,v)=Cwh(x', y' + v, z).green 

  M33xy(2,v)=Cwh(x', y' + v, z).blue 

 pokud x mod w = 1 

  M33xy(0,v)=Cwh(x', y' + v, z).green 

  M33xy(1,v)=Cwh(x', y' + v, z).blue 

  M33xy(2,v)=Cwh(x', y' + v, z).alpha 

 pokud x mod w = 2 

  M33xy(0,v)=Cwh(x', y' + v, z).blue 

  M33xy(1,v)=Cwh(x', y' + v, z).alpha 

  M33xy(2,v)=Cwh(x' + 1, y' + v, z).red 

 pokud x mod w = 3 

  M33xy(0,v)=Cwh(x', y' + v, z).alpha 

  M33xy(1,v)=Cwh(x' + 1, y' + v, z).red 

  M33xy(2,v)=Cwh(x' + 1, y' + v, z).green 
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6.3 LRD AdaBoost 

Pro vyhodnocení celého klasifikátoru, složeného z mnoha slabých klasifikátorů je potřeba vyhodnotit 

velké množství slabých klasifikátorů. Všechny klasifikátory přitom nemohou být v jednom shaderu, a 

to hned z několika důvodů. Jednak na grafické kartě nemáme dostatek texturovacích jednotek, aby 

byly naráz dostupné všechny konvoluční textury, jednak jsou pro různé pozice příznaku v okně 

potřeba různé RGBA unpack větve a nakonec je tu limitace maximální délky klasifikátoru a počet 

registrů pro uložení dalších parametrů klasifikátoru, jako jsou čísla bloků A a B, alfy a podobně. 

Proto bylo rozhodnuto co nejvíce informací zahrnout přímo v kódu, vykonávajícím klasifikátor. 

Výběr bloků A a B tak je pro každý slabý klasifikátor pevně zakódovaný v shaderu. Alfy jsou uložené 

v textuře, obsahující celou tabulku všech alf, přičemž kód slabého klasifikátoru obsahuje pozici svého 

řádku. Pozice příznaků v detekčním okně jsou dodávány v texturovacích souřadnicích, kterých je 

celkem osm. 

S tímto schématem bylo možné do jednoho shaderu naplánovat maximálně 22 slabých 

klasifikátorů, avšak kvůli konfliktům textury a pozice bylo v jednom shaderu průměrně kolem deseti 

slabých klasifikátorů. Pro výpočet celého klasifikátoru, obsahujícího 160 slabých je tedy nutné 

vykreslit 4 x 16 polygonů, což je velmi dobře přijatelné. Jednotlivé odezvy klasifikátorů se sčítají ve 

framebufferu pomocí aditivního blendingu. 

Pro uložení obrazu byly použity obyčejné dvourozměrné textury (TEXTURE_2D), pokud je 

přítomné rozšíření pro textury o velikosti jiné, než mocniny dvou 

(ARB_texture_non_power_of_two), lze tyto zpracovávat bez modifikace programu. To je 

výhodné, protože většina vstupů pravděpodobně nebude mít rozlišení mocniny dvou (např. video 

640x480, nebo HD 1280x720 nejsou mocniny dvou). Zde se ale skrývá úskalí, protože interpolace 

textur není na GPU zcela přesná a navíc, rasterizér se pokouší pro každý fragment vypočítat 

souřadnice textury tak, aby byly adresovány středy texelů. To ale může vést ke zvláštním postranním 

efektům. Problémy vznikají především přečtením sousedního vzorku z RGBA zabalené textury, což 

je vlastně chyba čtyř vzorků. Další problémy vznikají při výpočtu indexu permutace konvolučních 

vzorků a je tím pádem možné, že celý LRD blok bude načten ze špatné pozice, vzdálené v extrémním 

případě až čtyři pixely. Aby se tomu zabránilo, byla vyvinuta technika kalibrace rasterizéru. Ta 

spočívá ve spuštění jednoduchého shaderu, který do floating-point framebufferu zapisuje souřadnice 

textury. Ty se poté přečtou zpět na CPU, porovnají se s očekávanými a provede se oprava. Po 

několika iteracích již rasterizér dodává dostatečně přesné souřadnice a chyby vznikají minimálně. 

Pro výpočet konvolucí je do značné míry využita funkce automatického generování mipmap. 

Jednotlivé konvoluce využívají lineárních kombinací bilineárně filtrovaných vzorků z různých úrovní 

detailu textury k rychlému výpočtu konvolucí. Při konvolucích se také provádí RGBA packing, na 

jeden výstupní pixel RGBA textury se spočítají čtyři konvoluce vstupního obrazu a uloží se jako 

RGBA vektor. 
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6.4 LRD WaldBoost, Metoda 1 

První pokus (dále v textu, především v tabulkách s výsledky, nazývaný také jako metoda 1) o 

rozšíření AdaBoost na WaldBoost rozpoznávač se snažila postupovat cestou minimálního počtu 

modifikací. Ukázalo se že původní přístup s generováním speciálního kódu pro každý slabý 

klasifikátor má nevýhodu u delších klasifikátorů, kdy délka kódu všech shaderů může poměrně narůst 

a výpočet se zpomaluje, protože shadery už se nevejdou do instrukční cache. Bylo také potřeba 

vyřešit ukončení výpočtu při překročení jednoho z prahů SPRT. Metoda 1 se přitom spoléhala na z-

buffer, moderní GPU by měly hned po rasterizaci rozhodovat pro které fragmenty se bude spouštět 

jejich shader a které se na základě detph-testu vyřadí, tzv. early depth test. Všechny slabé 

klasifikátory se tedy kreslily na hladině z = 1 a pokud odezva nějakého slabého klasifikátor překročila 

práh, výsledek se nakreslil na hladinu z = 0, což zajistilo že výsledek již nebude v dalších iteracích 

algoritmu přepočítáván. Přitom není potřeba používat větvení, stačí vrátit výsledek porovnání odezvy 

s prahem, buďto přetypováním booleovské hodnoty na float, nebo pomocí funkce step(), která 

provádí to samé a navíc odpovídá přímo instrukci assembleru GPU. 

Slabým místem této úvahy bylo že aby bylo možné použít early depth test, shader nesmí 

modifikovat z souřadnici svého fragmentu, vypočtenou rasterizérem. Proto bylo nutné oddělit 

výpočetní kroky, které jen zapisovaly odezvy klasifikátorů a rozhodovací kroky, které měnily z. 

Teoreticky to není špatné uspořádání, protože cena za provedení zbytečného rozhodovacího kroku, 

který se provede bez early depth testu je velmi malá. V praxi ale výsledky nebyly příliš dobré, jednak 

kvůli velkému počtu rozhodovacích kroků a jednak kvůli špatnému plánování výpočtů v GPU v 

případě že fragment neprošel depth testem. Potom se sice shader nespouští, ale zároveň se volné jádro 

(v případě že ostatní jádra multiprocesoru mají práci) zřejmě nepoužije k výpočtu dalších fragmentů, 

čímž se snižuje procento využití GPU a tím pádem klesá výkon. Počet rozhodovacích kroků by 

teoreticky mohl být snížen za použití modifikované trénovací metody, která by zohledňovala cenu za 

rozhodování, nebo použitím zpožděného rozhodování, kdy by byl modifikován SPRT test tak, aby 

log-likelihood nebyl skalár, ale vektor a rozhodování by se neprovádělo v každém kroku, ale až po 

několika krocích. 

6.5 Metoda 2 
Dalším krokem byl pokus o odstranění závislosti na early depth testu použitím occlusion queries a 

dlaždicového vykreslování. Také byly uvolněny specifikace OpenGL 3.0, které obsahují novou 

funkci, nazvanou conditional rendering. GPU se tedy může samo na výsledku occlusion query 

rozhodnout, zda bude pokračovat ve výpočtech, či zda výpočet ukončí, čímž se snižuje potřeba 

synchronizace mezi CPU a GPU, čímž se CPU uvolní pro jiné procesy (čtení dalšího snímku z 

kamery, ...). 
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Kreslení po dlaždicích (viz. obrázek 6.7) má za účel lokálně monitorovat kolik klasifikátorů se 

v každém průchodu ještě počítá. Ukončení klasifikátoru nyní není v režii z-bufferu, ale provádí se 

softwarově v shaderu. Tím se dostáváme k zdánlivě jednoduché potřebě mít v shaderu k dispozici 

výsledek předchozích slabých klasifikátorů. Proto již nelze použít aditivní blending ve framebufferu, 

ale namísto toho je použito jiné schéma, běžné ve zpracování obrazu na GPU, a sice tzv. ping-

ponging. Používají se dvě textury, přičemž do první se kreslí a druhá se zároveň používá jako zdroj 

dat. V dalším průchodu algoritmu se textury zamění. To má jednu nevýhodu, textura s předchozími 

výsledky nám zabere jednu texturovací jednotku a musíme přečíst jeden její vzorek (což je však 

poměrně malá zátěž navíc, zde by se měla efektivně uplatnit texturovací cache a jeden vzorek je v 

porovnání s celkovým počtem přístupů do textur s konvolucemi nic). Horší je, že pokud se 

klasifikátor rozhodne předčasně ukončit, informace o tom se musí duplikovat i do druhé textury a až 

potom se může výpočet ukončit. Samotná duplikace je však jednoduchá operace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6.7: Vývojový diagram výpočtu WaldBoost pomocí dlaždicového vykreslování 

 

V metodě 1 se provedení výpočtu klasifikátoru rozhodovalo při depth testu, tedy mezi 

rasterizací a stínováním. Teď jsme se posunuli ještě nad rasterizaci a můžeme omezit výpočet 

mnohem efektivněji, protože pokud neproběhne rasterizace, nebudou se alokovat jádra GPU, která by 

i := i + 1 

i := 0 

i < N 
ano 

ne 

nastav shader pro klasifikátor i 

inicializuj kreslení do texA 

nastav texB do jednotky 0 

textury konvolucí do 1, 2, ... 

kresli dlaždice 

vytvoř pole e o velikosti M, obsahující samé 1 
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zaměň texA ↔ texB 

j := j + 1 

j < M 
ano 

ne 

glBeginOcclusionQuery(j) 

glEndOcclusionQuery() 

kresli dlaždici j 

(glDrawArrays(GL_QUADS, 4, 4 * j)) 

e(j) = 1 

ano 

ne 

glGetQuery(j) e(j) := 0 

> 0 

0 

konec 

podprogram "kresli dlaždice" 

j := 0 
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později zahálela. Implementace je zaměřena na generaci grafických karet G80, které měly (podobně 

jako Larrabee) mít větší část hardware univerzální, a méně pevné funkcionality, takže softwarová 

implementace bude teoreticky stejně efektivní jako hardwarová implementace na předchozích 

generacích karet. 

Velikost dlaždic přitom může významně ovlivnit úspěšnost této metody, protože menší 

dlaždice budou zřejmě ukončovat výpočet rychleji a přesněji, než větší. V extrémním případě, 

dlaždice stejně velká jako obraz nepřinese žádný užitek, protože výpočet bude probíhat na celém 

obrazu až do konce. Shadery se sice budou ukončovat, ale jádra procesorů budou nadále alokována. 

Na druhou stranu dlaždice 1x1 pixel budou přesné a výpočet se ukončí hned, když o tom rozhodne 

klasifikátor. Na druhou stranu příliš malé dlaždice budou důsledkem velké režie v rasterizéru 

(transformace vrcholů, rasterizace mnoha malých polygonů), a také bude třeba spouštět o to víc 

occlusion query. Dlaždice menší než 2x2 pixely také nemají smysl, protože na GPU probíhá 

rasterizace v polovičním rozlišení a fragmenty, které nepatří do kresleného primitiva se později 

zahazují, takže při kreslení polygonu (nebo bodu) 1x1 pixel se rasterizují čtyři pixely a tři se potom 

zahodí. 

Výsledky však zcela neodpovídají představám, a to z několika důvodů. Jednak, occlusion 

queries synchronizují CPU a GPU (což může být obejito pomocí conditional rendering, ale v době 

testování nebyla k dispozici implementace OpenGL, která by to umožňovala, existovala jen 

specifikace). Také se ukázalo že dlaždice se neukončují tak rychle, jak se předpokládalo. Pokud by se 

zobrazilo, v kolikátém slabém klasifikátoru se WaldBoost zastavil pro každý pixel vstupního obrazu, 

výsledek by připomínal šum pepř a sůl: plochy ve kterých se nenachází obličeje se sice nepočítají až 

do konce, ale nahodile se vyskytnou pixely, kde se výpočet ukončí až v pokročilé fázi. Ve spojení s 

navrhovaným algoritmem to znamená že dlaždice musí být opravdu velmi malé, aby se dosáhlo 

dobrého výsledku (potom se na obrázku s několika postavami ukončí třeba i 90% dlaždic). Pokud 

jsou použity dlaždice o velikosti 8 × 8 pixelů, ukončí se třeba jen 20%. Velký počet malých dlaždic 

znamená nejen vyšší zátěž na rasterizaci, ale hlavně mnohem větší počet occlusion queries, což je 

hlavním důvodem neefektivity algoritmu. 

Test vztahu rasterizace a plánování vláken na GPU 

Tento test má za úkol potvrdit hypotézu, že při rasterizaci primitiv se pracuje po blocích 2x2 

fragmenty a vlákna pro výpočet barvy se spouštějí i v případě, že daný fragment nepatří do 

vykreslovaného primitiva a bude později zahozen. Tento test je důležitý pro určení efektivity 

dlaždicového vykreslování, protože dlaždice zřejmě budou bloky 2x2 někdy křížit. 

Test je velmi jednoduchý. Máme framebuffer o velikosti 256x256 a chceme jej celý naplnit v 

jednom případě jednoduchou barvou, ve druhém případě nějakou složitější funkcí, jež by zatížila 

fragment shader jednotky (byl použit osmioktávový Perlin noise, viz. obrázek 6.8). Použitá primitiva 
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jsou body a obdélníky. Chceme přitom dodržet stejný počet vrcholů, aby test nebyl ovlivněn rychlostí 

jejich zpracování. Body o velikosti jeden pixel jsou kresleny pomocí jednoho vrcholu. Obdélníky o 

velikosti čtyři pixely jsou kresleny pomocí čtyř vrcholů. Tím budeme vždy potřebovat 256 × 256 

vrcholů, nezávisle na použitých primitivech a čas, strávený jejich transformacemi bude tudíž pokaždé 

stejný a nebude ovlivňovat test. Budeme kreslit dva druhy polygonů, jedny o rozměru 2x2 a jedny o 

rozměru 4x1. 

Výsledky testu jsou shrnuty v tabulce 6.1, ukazuje se že při kreslení prostou barvou trvá 

kreslení všemi způsoby přibližně stejně, test je zřejmě zatížen transformací vrcholů a efektivita 

rasterizace se skryje v latenci. Avšak při kreslení Perlin noise shaderem je situace jiná. Při kreslení 

jednopixelových bodů je efektivita rasterizace pouze 25% (jeden pixel se vykreslí, tři pixely se 

zahodí), při kreslení obdélníků 4x1 je efektivita 50% (dvakrát dva pixely se vykreslí, dvakrát dva se 

zahodí) a nakonec při kreslení obdélníků 2x2 je efektivita 100%. Naměřené časy jsou odstupňovány 

přesně nepřímo úměrně vypočítané efektivitě, čímž se potvrzuje hypotéza testu. Stejná efektivita se 

dá předpokládat pro early depth-test, nebo alpha test, a sice fragmenty které se na základě testu mají 

zahodit se stejně budou počítat. To je z důvodu vysoké paralelity GPU a snahy o zmenšení latence; 

fragment se začne počítat hned jak je rasterizován. Později se může zjistit že nepatří do 

vykreslovaného primitiva (přesah 2x2 bloku), nebo že neprošel testem. Výpočet by se měl okamžitě 

ukončit, ale protože jednotlivá jádra mají po skupinách společné řízení (viz. následující kapitola), 

není zastavení výpočtu pro jednotlivé pixely efektivně možné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6.8: syntetický test vazby plánování fragmentů na rasterizaci 
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metoda prosté barvy Perlin noise 

GL_POINTS (1x1) 0.273453 sec 7.46480 sec 

GL_QUADS (1x4) 0.273718 sec 3.80150 sec 

GL_QUADS (2x2) 0.276283 sec 1.37191 sec 

Tabulka 6.1: výsledky testu vazby plánování fragmentů na rasterizaci 

Test efektivity větvení na GPU 

Tento test slouží k objasnění principu řízení toku programů na GPU. Ve specifikacích architektury 

nVidia 8800 se lze dočíst že GPU obsahuje určitý počet multiprocesorů a každý z nich má ještě určitý 

počet jader, které sdílí jedinou řídící jednotku. To umožňuje věnovat větší plochu čipu výpočetním 

jednotkám, ale na druhou stranu mají jednotky společnou cache a řízení toku. Pokud se v programu 

objeví větvení, všechny jednotky zřejmě musí vyhodnotit obě větve programu a následovně si podle 

větvení vybrat výsledky. 

 

 

Obrázek 6.9: syntetický test dynamického větvení 

 

Test je opět velmi jednoduchý, opět máme framebuffer 256x256, do kterého kreslíme obrázek 

Leny. Je použitý shader, obsahující dvě větve: první větev jen kopíruje obrázek na výstup 

(zanedbatelný čas), druhý počítá konvoluci s velkým jádrem, jejíž výpočet chvíli trvá (bottleneck je 

vzorkování textury). Shader se větví na základě obsahu druhé textury (černá - false, bílá - true), která 

obsahuje dlaždice o proměnné velikosti, ve všech testech je počet fragmentů počítaných jednou větví 

stejný jako počet fragmentů počítaných větví druhou. Výstup lze pro lepší představu vidět na obrázku 

6.9. Test spočívá v měření času pro různé velikosti dlaždic a jeho poměru k času kopírování obrázku 
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nebo konvoluce bez větvení. Kreslí se jediný čtverec (fullscreen quad), rasterizace tedy neovlivňuje 

plánování shaderu. 

Výsledky jsou vidět jednak v tabulce 6.2, která obsahuje naměřené časy a potom v grafu na 

obrázku 6.10, obsahujícím efektivity větvení. Pro velikost dlaždic 1x1 je efektivita nejhorší, pod 50%. 

Pro velikosti dlaždic od 2x2 do 64x64 je efektivita v podstatě konstantní a je téměř přesně 50%, což 

znamená že se pro všechny pixely vyhodnocují obě větve shaderu (první větev, provádějící kopii 

obrázku zabere t0 ≅ 0 sec, druhá, provádějící konvoluci zabere t1 sec, celkově mají být v obraze v 

poměru 1:1, takže pokud by větvení fungovalo ideálně, výpočet by trval: 

Větvení ale nefunguje, takže výpočet trvá celých t = t0 + t1 a efektivita je 

 Teprve pro 128x128 se zvedá na nějakých 63%. Pro velikost dlaždice 256x256 je efektivita 

velká, protože shader se narozdíl od ostatních testů pokaždé vydá větví konvoluce (výjimka), takže 

není potřeba vyhodnocovat obě větve shaderu.  

 

dlaždice [px] čas 

1 2.01064 sec 

2 1.78079 sec 

4 1.78217 sec 

8 1.78082 sec 

16 1.78070 sec 

32 1.77901 sec 

64 1.74054 sec 

128 1.40321 sec 

256 1.78059 sec 

jen kopie 0.01576 sec 

jen konvoluce 1.76397 sec 

Tabulka 6.2: Naměřené časy shaderu s větvením pro různé velikosti dlaždic 
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Obrázek 6.10: Graf efektivity větvení na GPU 

6.6 Metody 3 a 4 

Třetí metoda je odezvou na nevýhody metody 2, její blokové schéma je na obrázku 6.11. Přináší 

několik optimalizací a několik nových funkcí. Protože byla zpozorována relativně velká režie na 

occlusion queries, jedna optimalizace byla věnována jejich redukci. Při pohledu na histogram počtu 

běžících klasifikátorů v čase lze snadno zjistit že výpočet na většině pixelů se téměř vždy ukončí 

během prvních padesáti slabých klasifikátorů, většina ostatních se počítá téměř až do konce. Takže 

occlusion queries nejsou v pozdějších stupních výpočtu vlastně potřeba. Tím, že nepočítáme 

occlusion queries v celé délce klasifikátoru jich dost ušetříme. Proto bylo navrženo věnovat jich na 

začátek klasifikátoru více, aby bylo zajištěno přesnější, rychlejší ukončování. Protože occlusion query 

se vždy spouští na dlaždici a na jeden průchod shaderu, máme jen jednu možnost - a sice vynutit si na 

začátku shadery s menším počtem slabých klasifikátorů uvnitř. 

Další modifikací je absence RGBA packingu s cílem kreslit menší objem geometrie; RGBA 

packing vyžaduje místo plné plochy jednopixelové proužky které musíme kreslit jako úzké polygony, 

protože OpenGL 3.0 označuje metodu polygon stipple, pomocí které šel problém obejít, za zastaralou 

(deprecated) a proto ji nechceme v novém rozpoznávači používat. 

Také přibylo sestavování obrazové pyramidy, takže klasifikátor je nyní invariantní vůči 

velikosti detekovaných obličejů. Více informací o algoritmech, použitých k sestavení pyramidy se 

nachází v následující kapitole. 

Spolu s obrazovou pyramidou přibyla jiná metoda výpočtu konvolucí. Byly dodány 

klasifikátory, kterým stačí konvoluce o velikostech 1 × 1, 1 × 2, 2 × 1 a 2 × 2. K výpočtu konvolucí o 

těchto velikostech lze využít bilineárního filtrování, které je v GPU realizováno pomocí pevného 

hardware a jeho použití není tedy časově penalizováno. Způsob, jakým se konvoluce počítají je 

popsán v kapitole 6.6.2. 
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Co se týče výsledků, tato modifikace je úspěšnější než její předchůdce, je zhruba dvakrát 

rychlejší, avšak není stále dost rychlá. Pokusy o zlepšení lokality operací pomocí různých permutací 

pořadí vykreslování dlaždic (Hilbertova křivka, apod.) nepřinesly žádný užitek. 

Proto byla navržena poslední modifikace, která nepoužívá vykreslování pomocí dlaždic a 

všechny klasifikátory počítá v jednom shaderu. Z toho plyne hned několik zdrojů zrychlení, jednak je 

zde podstatně kratší shader, který se lépe vejde do instrukční cache, také odpadá ping-pong rendering 

a neustálé nastavování cíle kreslení a nakonec ukončování klasifikátorů už není vázané na celé 

dlaždice, ale provádí se pro každý pixel nezávisle. Zřejmou nevýhodou je společné řízení jader 

procesoru GPU, které si při takto složitém větvení vybere svou daň, která však není tak hrozná, jak by 

se dalo čekat. Další nevýhodou je nutnost uložit vlastnosti slabých klasifikátorů do textury, která 

zabere jednu texturovací jednotku a část pásma texturovací paměti. Bylo však dosaženo ještě dalšího 

dvojnásobného zrychlení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6.11: Blokové schéma WaldBoost detektoru obličejů 

Sestavení obrazové pyramidy 

První je sestavení pyramidy různých úrovní zmenšení vstupního obrazu. Tím se získá nezávislost 

klasifikátoru na velikosti detekovaného obličeje. Jednotlivé snímky pyramidy jsou rozmístěny do 

(několika) textur tak, aby nebyla překročena maximální velikost textury a zároveň aby poměr 

nevyužitého místa k velikosti textury byl minimální. Vlastní zmenšení snímku je vyřešeno jednoduše 

pomocí OpenGL texturování, pokud je použito trilineární filtrování, je zajištěno že obraz nebude 

aliasován a dosahuje se velmi rychle poměrně kvalitních výsledků. Doopravdy záleží jen na způsobu 

uspořádání jednotlivých úrovní pyramidy do větších textur (tzv. texturový atlas). 

Je použit jednoduchý algoritmus, kde se jednotlivé obdélníky skládají vedle sebe a na sebe tak, 

aby nenastala kolize a aby nebyla překročena maximální velikost textury. Začíná se s největšími 

obdélníky a postupuje se k menším. Pokud v textuře zbude hodně místa, zmenší se tak, aby tak akorát 

obsáhla obdélníky. 

Úspěšnost obsazování se pro pyramidy s krokem 0,8 pohybuje kolem 10% neobsazeného 

prostoru. Dala by se ještě více vylepšit otáčením některých obrazů o 90°, což by však značně 
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zkomplikovalo činnost detektoru obličejů. Nejedná se o algoritmus, který by prokazatelně našel 

minimální řešení, nachází jen "dobrá" řešení. 

Pro potřeby implementace obdobného rozpoznávače na platformě CUDA [29] byl navržen 

ještě jeden, jednodušší algoritmus (R. Jošth), který skládá snímky pod sebe a zarovnává je doleva, 

takže vznikne jakýsi trojúhelník. Ten se zhruba v polovině své délky rozdělí a spodní polovina se 

převrátí vzhůru nohama, aby doplnila vrchní polovinu z trojúhelníku na obdélník. Jednotlivé obrazy 

přitom samozřejmě nejsou otočeny vzhůru nohama, je jen změněno jejich pořadí. Výsledky co se týče 

efektivity využití prostoru jsou víceméně srovnatelné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6.12: Graf efektivity uspořádání obrazové pyramidy do stránek, krok 0,8 

 

Výhodou navržené metody je větší univerzálnost (lze úspěšně použít pro libovolnou sadu 

libovolně velkých obrazů, nejen pro obrazy zmenšující se s konstantním krokem) a možnost rozdělení 

atlasu do několika oddělených textur, aby se zamezilo překročení maximální velikosti textury. 

Nevýhodou je menší rychlost, protože metoda zpravidla potřebuje udělat několik pokusů, než vybere 

správné velikosti textury, aby se všechny stupně pyramidy vešly na co nejmenší počet stránek atlasu. 

Co se týče efektivity, bylo testováno na různých používaných rozlišeních, od 140 × 192 po  

2048 × 1536, zde navrhovaná metoda dosahuje srovnatelných nebo lepších výsledků zhruba od 

rozlišení 640 × 320. Při nižších rozlišeních je výhodnější druhá metoda. 

Výpočet konvolucí pro LRD 

Dalším krokem je výpočet jednotlivých konvolucí pro klasifikátory. V podstatě se nejedná o 

konvoluce, ale sumy pod oknem, avšak pro dodržení jednoduché terminologie a obecnosti budeme 

dále používat termín konvoluce. Klasifikátory, které byly k dispozici pro ladění programu mají délky 

kolem tisíce slabých klasifikátorů a potřebují zpravidla konvoluce 2x2 a 4x4, nebo 2x2, 2x1 a 1x2. 
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Výpočetní engine obsahuje efektivní plánovač, který hledá takový výpočet, který bude možný 

pomocí co nejmenšího počtu kreslících kroků. Konvoluce jsou separovatelné a jsou tudíž počítány ve 

dvou krocích. Plánovač sdružuje konvoluce se stejnou šířkou nebo výškou jádra tak, aby bylo potřeba 

co nejméně výpočetních kroků. Konvoluce se společným rozměrem jádra jsou počítány v jednom 

kroku pomocí render-to-multiple-textures (MRT). 

 

Pro konvoluce 1x2, 2x1 a 2x2 lze efektivně použít nativní bilineární filtrování texturovacích 

jednotek GPU. Pro bilineární filtrování jsou v GPU použity čtyři vzorky textury, jejich váhy jsou 

dány následujícími rovnicemi: 

 

kde (s, t) jsou nenormalizované souřadnice textury. Můžeme ukázat že když zlomkové souřadnice 

textury budou rovny 0,5 tak váhy všech čtyř vzorků budou rovny 0,25 - tedy stejně jako při použití 

okna 2x2. Obdobná situace nastává pokud pouze jedna zlomková souřadnice bude 0,5 a druhá bude 

nulová: dvě váhy jsou 0,5 a další dvě jsou nulové, tedy jako při použití okna 2x1, respektive 1x2. Tím 

pádem stačí vhodně upravit souřadnice textury pro výpočet konvolucí za výpočtu klasifikátoru bez 

nějaké výkonové penalizace. 

Reprezentace a vyhodnocení slabých klasifikátorů 

Pro poslední variantu metody výpočtu je třeba definovat nějaký formát, který bude určovat jak 

reprezentovat data slabých klasifikátorů v textuře. Každý klasifikátor je podle (4.2) n-tice 

( )negi tbahwyxH },,..,{,,,,,, 171 αα= . Z toho vynecháme alfy, ty již jsou uloženy v jiné textuře. 

Zbude nám pozice (x, y), velikost konvoluce (w, h), indexy bloků a a b a práh tneg. Velikost konvoluce 

přitom může být jen do 2 × 2, jinak by bylo třeba další větvení ke čtení dat z více textur, které by 

zpomalovalo. Toto omezení lze obejít pomocí OpenGL 3.0 funkce pole textur (texture array). 

Konvoluce do 2 × 2 můžeme počítat pomocí bilineárního filtrování jednoduše zlomkovým posunutím 

souřadnic (x, y). Bohužel (w, h) stále potřebujeme, udávají nám jak daleko od sebe budou jednotlivé 

vzorky textury v masce 3x3. Data klasifikátoru jsou uložena ve dvou řádcích RGBA floating-point 

textury jako dva vektory C1 = (x, y, w, h) a C2 = (a, b, tneg, 1). 
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Vlastní načtení masky 3x3 je potom triviální úloha. Pokud máme bilineárně filtrovaný vstupní 

obraz J(x, y), použijeme modifikace již známých vzorců: 

Kde 1/w a 1/h reprezentují potřebné posunutí pro výpočet konvoluce pomocí bilineárního filtru, 

v praktické implementaci budou zřejmě předem zahrnuty v hodnotách x a y, aby se ušetřilo sčítání a 

objem dat, který je potřeba ukládat v paměti. Složitější je výběr hodnot bloků a a b. 

Na GPU (starších generací) nemáme celočíselnou aritmetiku, která by byla schopná vyhodnotit 

rovnice (2.12) a tak si musíme pomoct floating-point aritmetikou. Navíc pro masku 3x3 na GPU 

nemůžeme realizovat indexovací operátor a tak musíme požadovanou hodnotu vymaskovat 

násobením. Přitom lze využít faktu že výpočetní jednotky jsou vektorové, schopné provedení čtyř 

operací najednou. Máme-li indexy bloků a a b, značící první blok 0, můžeme postupovat takto: 

Vypočteme (kartézské) souřadnice bloků a a b, uspořádané za sebou v jednom čtyřrozměrném 

vektoru. Tato operace jde na GPU provést pomocí čtyř instrukcí (dvě násobení, funkce floor a jedno 

odečtení). Dále potřebujeme vytvořit masky, obsahující pouze nuly a jedničky, které bychom potom 

pronásobili s maskou 3x3, abychom z ní získali požadované hodnoty: 

Vektory cu, cv a cw jsou čtyřrozměrné, operace jsou prováděny s každým komponentem zvlášť. 

Výsledek porovnávání je 1, pokud platí nebo 0 v opačném případě. Tím jsme získali pomocí čtyř 

instrukcí (dvě porovnání, dva rozdíly) požadované masky. Nyní zbývá jimi vynásobit masku 3x3 a 

dostaneme hodnoty a a b (pozn.: tečková notace vybírá jmenovaný komponent z vektoru): 

V prvním kroku jsou masky ještě přeskupeny, v druhém kroku jsou pomocí lineární kombinace 

tří řádků masky 3x3 a skalárního součinu získány výsledné hodnoty. Skalární součin je na GPU jedna 

instrukce, stejně jako násobení a sčítání vektorů. Poslední sekce tedy potřebuje šest násobení, čtyři 

součty, dva skalární součiny a šest přesunů. Je vidět že výběr bloků není zcela zdarma, ale 
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optimalizující kompilátor shaderů by měl být schopný skrýt velkou část výpočtu v latencích 

texturovacích jednotek. 

Vlastní výpočet LRD je triviální úloha, na GPU budeme opět využívat vektorové porovnávání 

a skalární součin: 

Vyhodnocení LRD se tedy vykoná v šesti instrukcích porovnání, pěti součtech (sčítáme 

vektory o rozměru tři) a jednom skalárním součinu, který sečte složky vektorů. Prakticky vlastně 

počítáme tři části LRD, v rámci každého ze tří sloupců masky 3x3. Nakonec je sečteme a obdržíme 

tak celkové LRD. 

Výpočet WaldBoost klasifikátoru 

Všechny slabé klasifikátory je třeba postupně vyhodnotit a efektivně zajistit možnost předčasného 

ukončení výpočtu. 

Klasifikátory jsou v poslední metodě obsazeny do jediného kreslícího průchodu, používajícího 

jediný shader. Vyhodnocení přitom probíhá ve smyčce. Jak bylo uvedeno výše, počet průchodů 

smyčkou je omezen a proto v jedné smyčce můžeme zpracovat maximálně 255 slabých klasifikátorů. 

Pokud jich je více, smyček bude ve zdrojovém kódu také více (identické smyčky, zkopírované 

vícekrát pod sebou - tedy ne vnořené - pro dosažení požadovaného celkového počtu iterací). Celá 

kaskáda tisíce klasifikátorů se tedy vyhodnocuje ve čtyřech smyčkách. Každý průchod čte napřed z 

textury klasifikátorů vektory C1 a C2. Z nich určuje souřadnice textury a načte masku 3x3, 

vyhodnocuje LRD tak, jak to je popsáno v předchozí kapitole, poté čte výsledek z textury s alfami a 

ten přičítá do akumulátoru. Nakonec porovná akumulátor se svým prahem tneg a podle výsledku 

porovnání buďto pokračuje ve vykonávání smyčky, nebo zapíše do framebufferu velkou zápornou 

hodnotu a skončí. Pokud shader zpracuje všechny slabé klasifikátory, aniž by explicitně ukončil, 

zapíše do framebufferu obsah akumulátoru a končí. Bylo by sice možné provádět prahování finálním 

prahem již v GPU, akumulátor by potom obsahoval pouze nuly a jedničky, takže by se ušetřil čas při 

kopírování výsledku z framebufferu do paměťového prostoru CPU. Připravili bychom se ale o 

možnost filtrovat překrývající se detekce pomocí non-maxima supression. 

Obraz již není déle kreslen po dlaždicích, nepoužívá se ale jediný fullscreen quad. Kreslí se 

několik obdélníků, každý pro jeden stupeň obrazové pyramidy. Tím se zamezí provádění výpočtů ve 

volných místech stránek obrazové pyramidy, čímž výrazně snižují závislost rychlosti výpočtu 

algoritmu na prostorové efektivitě algoritmu, skládajícího obrazy do stránek. 
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7 Výsledky 

Bylo implementováno několik metod, umožňující detekci obličejů v obraze na platformě GPU. 

Metody jsou si navzájem vcelku podobné, avšak mají rozdílné vlastnosti a rozdílné funkce. Pro 

porovnání výsledků a zlepšení v rámci této práce byla provedena řada testů rychlosti detekce s 

různými délkami klasifikátorů a rozlišeními vstupního obrazu. Protože první dva detektory 

neimplementují obrazovou pyramidu, jsou jejich časy menší o poměr plochy všech obrazů v 

pyramidě ku ploše prvního obrazu. Co se týče přesnosti výsledku, nebyly provedeny žádné 

optimalizace, které by byly založené na aproximaci, takže výsledky považujeme za identické. 

rozlišení počet slabých kl. AdaBoost Metoda 1 Metoda 2 Metoda 3 Metoda 4 

256x256 10 7,37 16,48 14,68 12,50 4,05 

256x256 50 15,85 16,71 27,51 23,08 7,97 

256x256 100 27,91 29,25 42,25 37,02 11,86 

256x256 160 40,38 44,61 62,67 46,57 16,90 

256x256 500 - 130,13 167,30 81,29 44,46 

256x256 1000 - 250,14 302,57 139,02 85,06 

512x512 10 20,52 16,72 67,71 59,60 15,66 

512x512 50 52,13 23,94 131,05 109,46 32,07 

512x512 100 94,35 36,79 181,03 180,40 52,40 

512x512 160 139,31 50,81 241,96 220,12 74,31 

512x512 500 - 140,05 604,46 385,77 206,12 

512x512 1000 - 257,77 1124,67 626,71 397,16 

640x480 10 22,08 16,58 79,79 66,41 18,26 

640x480 50 60,18 23,80 142,46 116,85 37,59 

640x480 100 110,74 38,24 211,76 191,33 61,21 

640x480 160 167,22 51,87 283,14 236,65 89,32 

640x480 500 - 145,74 697,44 410,16 242,13 

640x480 1000 - 262,34 1292,13 659,27 468,04 

Tabulka 7.1: Výsledky rychlosti jednotlivých implementací (časy v msec) 

 

Vidíme že implementace AdaBoost je vcelku efektivní. Téměř všechny výsledky metod 1 - 3 

jsou pomalejší. Až metoda 4 přináší značné zrychlení. Když počet klasifikátorů stoupne 100x, 

výpočet se zpomalí zhruba 20x. To ukazuje že předčasné ukončování výpočtu funguje. Stojí za 

poznamenání že testy byly prováděny na poměrně zastaralé kartě nVidia 7950 z roku 2005, nyní 

existují tři generace novějších karet, na kterých však z důvodů časové tísně nebylo možno testovat. 
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Závěr 

Byl úspěšně implementován rozpoznávač lidských obličejů, pracující nad videem v reálném čase. I 

když je výkon relativně dobrý, víceméně těží spíše z velkého výkonu GPU, než z použitého algoritmu 

WaldBoost. Hlavním důvodem, proč se WaldBoost na GPU implementuje těžce je struktura 

multiprocesorů GPU, která je navržená s očekáváním že sousední pixely se budou počítat podobně. U 

WaldBoost to ale nemusí být pravda, vedle sebe mohou být pixely, kde je obličej a bude na něm 

potřeba velmi dlouhý výpočet a hned vedle se výpočet může zastavit po jednotkách kroků. Na GPU 

za takové rozdíly ve větvení existuje poměrně velká penalizace. 

Snahy o omezení výpočtu pomocí rasterizace z velké části selhaly díky silné vazbě plánování 

spouštění shaderů na rasterizér. Jako budoucí rozšíření by bylo možné implementovat ještě další 

metodu, která by na základě dosažených poznatků měla fungovat. WaldBoost klasifikátor by byl 

rozdělen na více bloků slabých klasifikátorů, analogicky ke kaskádě. Po dokončení výpočtu jednoho 

bloku se shromáždí pixely, které se mají dál počítat a spolu s jejich původními souřadnicemi se umístí 

do minimálního obdélníkového bloku, kde budou těsně vedle sebe. Další výpočet probíhá jen nad 

tímto blokem. Po dokončení výpočtu CPU přečte odezvy klasifikátorů a jejich původní souřadnice, 

takže je možné správně určit pozici detekcí. Zároveň tím, že jsou pixely zarovnány do souvislého 

bloku nedochází k neefektivní rasterizaci. Celou operaci je přitom možné provést na GPU bez 

asistence CPU. Operace shromáždění aktivních pixelů je ekvivalentní řazení, jež bylo na GPU 

úspěšně implementováno již dříve. Proces je možné opakovat i více než jednou, avšak zřejmě s sebou 

ponese i nějakou režii, takže se vyplatí provádět jej jen tam, kde se ukončí velké množství slabých 

klasifikátorů. 

Klasifikátory, které byly při řešení práce k dispozici měly všechny prahy b nastavené na 

nekonečno, takže v případě pozitivní detekce obličeje se klasifikátor musí počítat celý, což způsobuje 

suboptimální využití vícejádrových procesorů kdy ke konci běží jen několik jader, vyhodnocujících 

pozitivní detekce a zbytek pouze čeká. Jelikož WaldBoost je sekvenční algoritmus, jediný způsob jak 

s malým vytížením bojovat je implementovat nějaké schéma překrývání výpočtu, což však je na GPU 

netriviální záležitost a cena za něj by zřejmě převyšovala zrychlení. 

Implementace detektoru obličejů v OpenGL shaderech je celkově netriviální úloha, zřejmě by 

bylo bývalo snadnější implementovat v novějším rozhraní CUDA, kde sice neujdeme omezením 

architektury GPU, ale můžeme používat mechanismy, které jsou pro shadery nedostupné (sdílená 

paměť, vlastní plánování vláken, scatter, ...). 
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