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STRESZCZENIE

W pracy określono korzyści wynikające z implementacji algorytmów rozpoznawania obrazów
w środowisku równoległym. Dokładnej analizie poddano algorytm k-NN i klasyfikator SVM. Za
punkt odniesienia przyjęto implementację na procesor jednordzeniowy CPU — realizację autorską
w przypadku algorytmu najbliższego sąsiada i bibliotekę LIBSVM w przypadku maszyny wektorów
nośnych. Do badania wybrano dynamicznie rozwijaną technologię CUDA, umożliwiającą uruchamia-
nie równoległego kodu ogólnego przeznaczenia na procesorach karty graficznej oraz na dedykowanych
urządzeniach Tesla — przetwarzanie GPGPU.

W pracy przedstawiono testowane algorytmy rozpoznawania obrazów, ich aparat matematyczny,
środowisko testowe, problemy pojawiające się podczas implementacji oraz wyniki testów. Zawarto
też opis technologii CUDA, opis zauważonych ograniczeń wynikających z zastosowania architektury
CUDA oraz przedstawiono charakterystykę jej rozwoju.

W ramach realizacji klasyfikatora SVM wykorzystującego jednostki obliczeniowe karty graficznej
wykonano modyfikację biblioteki multisvm. Wprowadzono kompatybilność z biblioteką LIBSVM na
poziomie pliku modelu oraz plików ze zbiorami uczącym i testowym. Dokonano zmiany użytych we-
wnątrz algorytmu uczenia i klasyfikowania operacji redukcji na zrealizowane przy pomocy biblioteki
Thrust. Wykonano analizę różnych sposobów implementacji redukcji i porównano czas ich wykony-
wania. Przy badaniu wydajności implementacji klasyfikatora SVM uwzględniono wersje z liczbami
zmiennoprzecinkowymi pojedynczej oraz podwójnej precyzji. Osobno przedstawiono przypadek zbio-
rów wieloklasowych i dwuklasowych.

Słowa kluczowe: rozpoznawanie obrazów, klasyfikatory, k-NN, SVM, LIBSVM, GPGPU, CUDA.

Pattern recognition algorithms using GPGPU computations

The thesis presents the advantages of applying pattern recognition algorithms in parallel environ-
ments. The classifiers chosen for analysis are k-NN and SVM. The parallel implementations are com-
pared with sequential algorithms for CPU. The nearest neighbor classifier has been implemented from
scratch. A CPU version of the support vector machine is LIBSVM library. CUDA was chosen as a par-
allel environment, allowing for general purpose computing on graphic cards and special dedicated
Tesla devices (GPGPU).

The thesis introduces the tested algorithms along with their mathematical derivation, describes the
test environment and explains problems encountered during the implementation. At the end, time
and correctness results are presented. A chapter about CUDA describes its history and programming
restrictions.

A GPU version of the support vector machine is developed as a modification to multisvm library. The
main change is addition of interoperability with LIBSVM library, resulting in a common model file
format and datasets file format. The other important change is a different implementation of reduction,
done with Thrust library. Various reduction implementations have been tested. The thesis also contains
a comparison of results obtained for single and double precision floating-point numbers. Results of
testing two-class and multiclass datasets are presented separately.

Keywords: pattern recognition, classifiers, k-NN, SVM, LIBSVM, GPGPU, CUDA.



Spis treści

Wstęp 7

1 Problematyka algorytmów rozpoznawania obrazów 9

1.1 Klasyfikacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

1.2 Dziedzina stosowania klasyfikatorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

1.3 Przegląd klasyfikatorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

1.3.1 Algorytmy bazujące na rachunku prawdopodobieństwa . . . . . . . . . . . . 12

1.3.2 Klasyfikatory liniowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

1.3.3 Klasyfikatory nieliniowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

1.3.4 Pozostałe klasyfikatory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

1.4 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

2 Analiza technologii CUDA 17

2.1 Równoległość w CUDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

2.2 Wpływ pierwotnego przeznaczenia GPU na możliwości obliczeń GPGPU . . . . . . 18

2.2.1 Potok graficzny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

2.2.2 Pamięć z punktu widzenia przetwarzania grafiki komputerowej . . . . . . . . 23

2.3 Architektura CUDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

2.3.1 Systematyka technologii CUDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

2.3.2 Ogólny opis budowy układu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

2.3.3 Pamięć w architekturze CUDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

2.3.4 Techniczne parametry pamięci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

4



Algorytmy rozpoznawania obrazów wykorzystujące przetwarzanie GPGPU P. Pasznik

2.3.5 Mechanizmy redukujące koszt wykorzystania pamięci . . . . . . . . . . . . 31

2.3.6 Realizacja dynamicznego zarządzania pamięcią stałą . . . . . . . . . . . . . 34

2.4 Perspektywy rozwoju przetwarzania GPGPU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

2.4.1 Operacje arytmetyczne niedokładne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

2.4.2 Rozszerzenie możliwości zastosowania CUDA . . . . . . . . . . . . . . . . 37

2.4.3 Zestaw narzędziowy CUDA w wersji 4.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

2.4.4 Redukcja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

2.5 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

3 Analiza klasyfikatora najbliższego sąsiada 44

3.1 Algorytm k-NN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

3.2 Metoda k-NN przybliżania funkcji gęstości prawdopodobieństwa . . . . . . . . . . . 45

3.2.1 Ocena błędu klasyfikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

3.3 Algorytm najbliższego sąsiada w praktyce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

3.4 Uzasadnienie wyboru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

3.5 Zastosowany algorytm 1-NN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

3.6 Przebieg analizy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

3.7 Sprzęt komputerowy zastosowany w testach klasyfikatora najbliższego sąsiada . . . . 56

3.8 Wyniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

3.8.1 Porównanie zastosowanych metod optymalizacji w realizacji GPU . . . . . . 58

3.8.2 Porównanie czasów wykonania wybranych wersji . . . . . . . . . . . . . . . 58

3.9 Wnioski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

4 Analiza klasyfikatora SVM 62

4.1 Podstawy matematyczne SVM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

4.1.1 Zastosowanie mnożników Lagrange’a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

4.1.2 Zadanie prymalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

4.1.3 Zadanie dualne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

4.1.4 Wykorzystanie funkcji Lagrange’a w uczeniu SVM . . . . . . . . . . . . . . 68

5



Algorytmy rozpoznawania obrazów wykorzystujące przetwarzanie GPGPU P. Pasznik

4.1.5 Przypadek nieseparowalny liniowo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

4.1.6 Warunki KKT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

4.2 Sposób realizacji maszyny wektorów nośnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

4.3 Algorytm SMO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

4.3.1 Zapis matematyczny algorytmu SMO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

4.3.2 Algorytm SMO zastosowany w bibliotece multisvm . . . . . . . . . . . . . . 79

4.4 Realizacja modyfikacji biblioteki multisvm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

4.4.1 Uruchomienie biblioteki multisvm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

4.4.2 Porównanie parametrów domyślnych bibliotek LIBSVM i multisvm . . . . . 83

4.5 Liczby zmiennoprzecinkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

4.6 Wyniki testowania biblioteki multisvm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

4.6.1 Problemy testowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

4.6.2 Czas działania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

4.7 Redukcja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

4.8 Sprzęt testowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

4.9 Wnioski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

Podsumowanie 106

Bibliografia 108

6



Wstęp

Celem niniejszej pracy dyplomowej jest uzyskanie klasyfikatora bazującego na maszynie wekto-
rów nośnych, którego uczenie jest wykonywane z wykorzystaniem jednostek obliczeniowych karty
graficznej. Zastosowanie przetwarzania ogólnego przeznaczenia na karcie graficznej ma na celu skró-
cenie czasu wykonywania uczenia bez znaczącej utraty poprawności uzyskanego wyniku. Klasyfi-
kowanie za pomocą nauczonego klasyfikatora SVM ma być możliwe zarówno za pomocą wyłącznie
procesora komputera lub też wspomagane przez układ GPU. Przyjęte zostało założenie o zachowaniu
kompatybilności z popularną biblioteką LIBSVM na poziomie plików ze zbiorami uczącym i testo-
wym oraz pliku modelu. W wyniku takiego rozwiązania możliwe jest przeprowadzenie uczenia za
pomocą komputera wyposażonego w kartę graficzną wykonaną według architektury CUDA, a na-
stępnie klasyfikowanie z wykorzystaniem utworzonego modelu na komputerze, który nie musi być
przystosowany do przetwarzania GPGPU.

W celu zapoznania się z problematyką przetwarzania GPGPU została wykonana implementacja
prostego algorytmicznie klasyfikatora najbliższego sąsiada. Założeniem implementacyjnym było wy-
korzystanie różnych mechanizmów przyspieszających obliczenia i operacje pamięciowe, tak aby zapo-
znać się z możliwościami architektury CUDA w wersji Tesla. Wnioski dotyczące architektury CUDA,
skłoniły mnie do przeprowadzenia analizy rozwoju tej technologii — umieszczonej jako osobny roz-
dział. Pokazany został kierunek rozwoju architektury CUDA i przeznaczonych dla niej narzędzi pro-
gramistycznych. Przedstawione zostały metody uproszczenia sposobu programowania w sposób wy-
dajny w środowisku CUDA. Pokazana została tendencja do zwiększania liczby jednostek obliczenio-
wych, zwiększania ilości pamięci i optymalizowania jej wykorzystania.

W pierwszym rozdziale zarysowana jest problematyka procesu rozpoznawania obrazów. Zazna-
czona jest część tego procesu, której poświęcona jest niniejsza praca dyplomowa. Przedstawiona jest
systematyka algorytmów rozpoznawania obrazów, z wyróżnieniem algorytmów wybranych do szer-
szej analizy. W drugim rozdziale opisana jest technologia CUDA oraz jest przedstawiona charakte-
rystyka jej rozwoju w odniesieniu do pierwotnej funkcjonalności akceleratorów graficznych. Szcze-
gólny nacisk jest położony na opis rozwiązań zastosowanych w architekturze pamięci zlokalizowanej
na karcie graficznej. Pokazane są możliwe do wykorzystania sposoby zmniejszenia kosztu odwoływa-
nia się do pamięci karty graficznej w obliczeniach o niskiej intensywności arytmetycznej. Przedsta-
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wiono, w jaki sposób nowsze wersje zestawu narzędziowego oraz architektury sprzętowej kart wpi-
sują się w potrzebę uproszczenia sposobu programowania w CUDA, którego celem jest poszerzenie
dziedziny zastosowania, uproszczenie wykonywania wydajnej implementacji algorytmów oraz zwięk-
szenie popularności w profesjonalnych zastosowaniach obliczeniowych. Pokazane są też wyniki testu
mechanizmu redukcji oraz zaprezentowane jest rozwiązanie umożliwiające dynamiczną alokację pa-
mięci stałej. Trzeci rozdział to opis klasyfikatora najbliższego sąsiada i jego implementacji na archi-
tekturę CUDA (oraz wersji referencyjnej na CPU z wykorzystaniem OpenMP). Zawarty jest mate-
matyczny opis przybliżania funkcji gęstości prawdopodobieństwa metodą najbliższego sąsiada oraz
zapisany jest w pseudokodzie algorytm najbliższego sąsiada w wersji wykorzystanej we właściwej
implementacji. W pozostałej części rozdziału przedstawione są wnioski z implementacji klasyfikatora
najbliższego sąsiada na kartę graficzną wykonaną według architektury CUDA w specyfikacji podsta-
wowej — Tesla. Realizacja algorytmu najbliższego sąsiada obejmuje mechanizmy optymalizacyjne
opisane w rozdziale drugim wykorzystywane w celu uzyskania założonego skrócenia czasu wykony-
wania uczenia i klasyfikacji w porównaniu z wersją uruchamianą na CPU. W czwartym rozdziale są
opisane podstawy matematyczne maszyny wektorów nośnych, wywodzące się z wyprowadzenia wzo-
rów na optymalizację metodą mnożników Lagrange’a. Przedstawiona jest biblioteka LIBSVM, zało-
żenia implementacyjne klasyfikatora SVM oraz opisana jest biblioteka multisvm. Zawarty jest opis
matematyczny algorytmu uczenia SMO oraz zastosowany algorytm klasyfikacji, oznaczenia algebra-
iczne zostały dopasowane do nazw zmiennych używanych w bibliotece multisvm. Opisane są przy-
czyny, sposób modyfikacji bibliotek oraz metoda badania poprawności działania biblioteki multisvm.
Umieszczone jest również porównanie działania biblioteki multisvm wykorzystującej liczby zmienno-
przecinkowe pojedynczej i podwójnej precyzji. Opisane jest wiele wersji implementacji redukcji za
pomocą biblioteki Thrust. Przedstawione są wyniki jakościowe i wydajnościowe testowania zrealizo-
wanej modyfikacji biblioteki multisvm wykonane na bazie 5 zbiorów uczących i testowych.

Na dołączonej do pracy płycie kompaktowej zawarto kod źródłowy wykonanych implementacji
algorytmu najbliższego sąsiada oraz modyfikacji implementacji klasyfikatora SVM, a także zamiesz-
czono w postaci bibliotek implementację mechanizmu redukcji Reduction Templates i implementację
zarządzania pamięcią stałych Constant Memory Manager. Sprzęt komputerowy wykorzystany do te-
stowania realizacji algorytmów został opisany osobno w rozdziałach o algorytmie najbliższego sąsiada
i klasyfikatorze SVM. Takie rozmieszczenie jest podyktowane zmianą wykorzystywanej konfiguracji
sprzętowej, spowodowaną pojawieniem się na rynku nowej wersji specyfikacji CUDA — Fermi.
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Rozdział 1

Problematyka algorytmów rozpoznawania
obrazów

Proces decyzyjny, którego celem jest wykonanie akcji na podstawie analizy obrazu, nazwany roz-
poznawaniem obrazów, jest podzielony na pięć niezależnych etapów [39]. Pierwszy etap to akwizycja
obrazu. Etap ten polega na pobraniu obrazu z otoczenia i stworzeniu jego reprezentacji dyskretnej.
Najczęściej używanymi urządzeniami w procesie akwizycji są aparaty cyfrowe, skanery oraz kamery
przemysłowe, coraz częściej stosowane są też cyfrowe kamery wideo. Rezultat akwizycji to mapa ja-
sności, przechowywana w postaci cyfrowej, najczęściej są to tzw. mapy bitowe (1 bit na piksel w ma-
pach czarno-białych lub więcej w przypadku zastosowania skali szarości lub obrazu wielobarwnego).
W przypadku dużej ilości danych (tj. dużych zbiorów obrazów lub wysokiej rozdzielczości poszcze-
gólnych obrazów) istnieje potrzeba stosowania kompresji, aby zmniejszyć zapotrzebowanie na pamięć
trwałą niezbędną do przechowywania danych. W celu uzyskania poprawnego wyniku rozpoznawa-
nia najczęściej stosowana jest kompresja bezstratna. Kolejnym elementem procesu jest przetwarzanie
wstępne. Wykonywane są w nim odpowiednie filtracje, np. poprawa kontrastu, wyostrzanie lub usuwa-
nie pików metodą medianową. Na ogół te czynności wlicza się w etap akwizycji obrazu. Następnym
etapem jest segmentacja: tutaj za pomocą różnych algorytmów (trywialnych — na podstawie jasno-
ści lub złożonych — powierzchniowych) należy oddzielić obiekt podlegający rozpoznawaniu od tła.
W przypadku wielu obiektów znajdujących się na jednym obrazie, w tym etapie następuje wydzielanie
poszczególnych obiektów. Kolejnym etapem jest zbudowanie modelu obiektu. Wykonywana jest abs-
trakcja danych graficznych (jasności i położenia piksela) do postaci zestawu cech — ekstrakcja cech.
Do popularnych rodzajów cech należą: wymiary, barwy (lub jasność w skali szarości), wypukłość,
niecentryczność, zwartość oraz niezmienniki momentowe [38].

Następnym etapem jest klasyfikacja, której wynikiem jest decyzja — do której klasy można przy-
pisać badany obiekt. Stosowane jest przypisanie jednoznaczne lub uwzględniające prawdopodobień-
stwo przynależności. Ostatnim etapem jest wykorzystanie wiedzy o przypisanej klasie klasyfikowa-
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nego obiektu do podjęcia dalszego działania, tj. wykonania odpowiedniej akcji. Np. w systemie roz-
poznawania tekstu (OCR) — wstawienia odpowiedniego znaku do pliku tekstowego. W ten sposób
realizowany jest cały proces rozpoznawania obrazów w kontekście wizji komputerowej; w niniejszej
pracy poddany dalszej analizie jest etap klasyfikacji.

1.1 Klasyfikacja

Proces klasyfikacji polega na przypisaniu klasy do testowanego obiektu. Realizowane jest to przy
użyciu klasyfikatora poprzez nadanie etykiety.

Wyróżnia się klasyfikatory nadzorowane (z uczeniem) lub nienadzorowane (wykorzystywane
w grupowaniu, z ang. clustering). W niniejszej pracy badane są klasyfikatory nadzorowane. Dane
wejściowe dla procesu klasyfikacji nadzorowanej to najczęściej zbiór uczący składający się z pró-
bek, opisanych etykietami właściwej klasy oraz próbka, którą należy oznaczyć jedną z etykiet. Jednak
istnieją przypadki, w których znany jest matematyczny opis zagadnienia, w postaci modelu, wtedy
danymi wejściowymi mogą być parametry modelu oraz klasyfikowana próbka. Technicznie próbki są
zapisane na ogół w postaci macierzy cech oraz dodatkowo dołączony jest wektor etykiet, opisujący do
których klas należą poszczególne próbki. Rozwiązanie zapisu macierzy zależy od rodzaju realizowa-
nego problemu oraz środowiska implementacji algorytmu, stosowane są zarówno macierze gęste, jak
i rzadkie. Zbiór uczący jest wykorzystywany w procesie uczenia klasyfikatora, wynikiem uczenia jest
określenie parametrów modelu. Struktura modelu oraz dostępne parametry zależą od typu wybranego
klasyfikatora. Zbiór uczący powinien być odpowiednio zrównoważony, aby nie występował przypadek
zbyt dobrego dopasowania klasyfikatora do jednej klasy.

Parametry modelu klasyfikatorów nienadzorowanych są ustalane za pomocą macierzy próbek, do
której nie jest dołączony wektor etykiet. Następuje grupowanie według kryterium określonego typem
i parametrami wybranego klasyfikatora, tj. według zadanego kryterium podobieństwa. Wspólnym pa-
rametrem dla różnych klasyfikatorów jest liczba klas, tu nazywanych grupami, na które próbki będą
podzielone. Liczba ta może być określona bezpośrednio lub pośrednio, dla przykładu poprzez maksy-
malną liczbę próbek wchodzących w skład jednej grupy. Ostatecznie nadawane są sztuczne etykiety dla
grup, przykładowo numery porządkowe. Klasyfikację nienadzorowaną stosuje się do porządkowania
obiektów, w których nie występuje z góry ustalony podział. W praktyce klasyfikatory nienadzorowane
są przydatne na przykład przy segmentacji obrazu, kodowaniu obrazu i dźwięku, grupowaniu podob-
nych stron w wyszukiwarkach internetowych oraz odkrywaniu wiedzy w naukach społecznościowych.

Nauczony klasyfikator stosowany jest do klasyfikowania nowych próbek. Sposobem pomiaru po-
prawności działania klasyfikatora jest testowanie go na zrównoważonym zbiorze testowym. Przedsta-
wiona tutaj metoda dotyczy testowania klasyfikatorów nadzorowanych. Zbiór testowy, podobnie jak
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zbiór uczący, składa się z próbek oznaczonych etykietami klas. Jednak etykiety próbek testowych są
wykorzystywane dopiero do porównania z wynikiem klasyfikacji. Proces polega na poddawaniu klasy-
fikacji poszczególnych próbek, a poprawność klasyfikacji wyrażana jest stosunkiem liczby próbek po-
prawnie sklasyfikowanych (tj. przypisana etykieta jest taka sama jak w dołączonym wektorze etykiet)
do liczby wszystkich próbek zbioru testowego. Współczynnik poprawności stosuje się do porówny-
wania wykorzystywanych klasyfikatorów lub doboru jak najlepszych parametrów dla wybranego kla-
syfikatora. Należy uważać, żeby nie dopasować klasyfikatora zbyt dokładnie do stosowanego zbioru
testowego, gdyż wtedy zbiór testowy przejmuje rolę zbioru uczącego, tj. służy do wyboru jak najlep-
szych parametrów modelu. W wyniku takiego zbyt dokładnego dopasowania kolejne, nowe próbki są
klasyfikowane niepoprawnie.

1.2 Dziedzina stosowania klasyfikatorów

Dosłownie rozumiany termin rozpoznawanie obrazów i przedstawiony w poprzednim akapicie
proces zastosowania w systemach decyzyjnych wizji komputerowej to tylko część dziedziny, w któ-
rej rozpoznawanie obrazów może być stosowane. Angielski termin pattern recognition pokazuje, że
pełna problematyka dotyczy rozpoznawania wzorców, nie tylko związanych z wizją. Przedstawione
w niniejszej pracy klasyfikatory mogą być stosowane w podejmowaniu decyzji na podstawie dźwięku
(rozpoznawanie mowy, klasyfikowanie muzyki), wyników medycznych lub innych mierzalnych wła-
sności.

Klasyczne zastosowania rozpoznawania obrazów obejmują: rozpoznawanie znaków (np. liter,
cyfr), rozwiązania realizujące to zadanie nazywane są OCR — optical character recognition; wspo-
maganą komputerowo diagnostykę medyczną, tj. analizę prześwietleń rentgenowskich, komputerowej
tomografii, elektrokardiogramów, elektroencefalografów; rozpoznawanie mowy; biometrykę, realizo-
waną poprzez rozpoznawanie twarzy lub linii papilarnych.

Istnieje również kategoria dokładnego rozpoznawania wzorców (ang. exact pattern recognition),
w której wyszukiwane są słowa w ciągach znaków. Opisane w [4] jako problem wyszukiwania wzorca.
Stosowane są tu inne algorytmy, np. Knutta-Morrisa-Pratta, Boyera-Moora, Karpa-Rabina, z-algorytm
czy drzewa sufiksowe. Algorytm stosujący drzewa sufiksowe [23] wyróżnia się wyraźnym rozgrani-
czeniem fazy budowania drzewa od fazy wyszukiwania. Istnieje kilka rozwiązań budowania takiego
drzewa, wykonywanych w różnej złożoności. Podział na fazy jest analogiczny do fazy uczenia i kla-
syfikacji w algorytmach rozpoznawania obrazów. Jednak istotna różnica jest w tym, że poszczególne
dokładne algorytmy rozpoznawania wzorców pozwalają na uzyskanie takiego samego, poprawnego
wyniku, a motywacją do stosowania bardziej skomplikowanych algorytmów jest możliwość ogranicze-
nia złożoności obliczeniowej, a tym samym zmniejszenie czasu wykonywania obliczeń. W przypadku
algorytmów rozpoznawania obrazów, poszczególne klasyfikatory różnią się od siebie nie tylko cza-

11



Algorytmy rozpoznawania obrazów wykorzystujące przetwarzanie GPGPU P. Pasznik

sem wykonywanych obliczeń, ale także mogą różnić się uzyskanym współczynnikiem poprawności
rozwiązania. Praktycznymi zastosowaniami dokładnego rozpoznawania wzorców jest przykładowo
bioinformatyka, gdzie jest wykorzystywane do przeszukiwania DNA, w celu odnalezienia sekwencji
genu; stosowane jest w porównywaniu nut utworów muzycznych, klasycznym wyszukiwaniu tekstu
oraz eksploracji danych (ang. data mining).

1.3 Przegląd klasyfikatorów

Systematyka klasyfikatorów nadzorowanych (z uczeniem) wprowadza podział według podstaw
matematycznych, na których bazują poszczególne algorytmy. Klasyfikatory dzielone są m.in. na kla-
syfikatory Bayesa (bazujące na rachunku prawdopodobieństwa), klasyfikatory liniowe, klasyfikatory
nieliniowe oraz klasyfikatory z ukrytym kontekstem (ukryte modele Markowa).

1.3.1 Algorytmy bazujące na rachunku prawdopodobieństwa

W klasyfikatorach probabilistycznych próbka o nieznanej etykiecie jest klasyfikowana do najbar-
dziej prawdopodobnej klasy. Poszczególne klasyfikatory różnią się sposobem obliczenia, która klasa
jest najbardziej prawdopodobna. Czasami znane są prawdopodobieństwa a priori występowania zda-
rzenia oraz możliwa jest do określenia bezpośrednio, matematycznie funkcja gęstości prawdopodo-
bieństwa, co znacznie upraszcza proces klasyfikacji Bayesa.

Klasyfikatory bazujące na rachunku prawdopodobieństwa realizują zasadę klasyfikacji Bayesa
zdefiniowaną dla wektora testowego x i dwóch klas ω1 i ω2 w następujący sposób:

Jeśli P (ω1|x) > P (ω2|x), x jest klasyfikowane do ω1; (1.1)

jeśli P (ω1|x) < P (ω2|x), x jest klasyfikowane do ω2.

Przypadek równości może być rozsądzony dowolnie. Dla uproszczenia dalej przyjęte zostało ograni-
czenie do dwóch klas. Przypadki wieloklasowe można rozwiązać, porównując parami lub wybierając
klasę o największym prawdopodobieństwie spośród wszystkich. Pokazane we wzorze 1.1 prawdo-
podobieństwa są nazwane prawdopodobieństwami a posteriori. Porównywane prawdopodobieństwo
na podstawie twierdzenia Bayesa można zmienić na prawdopodobieństwo a priori oraz warunkową
funkcję gęstości prawdopodobieństwa:

Jeśli P (ω1)p(x|ω1) > P (ω2)p(x|ω2), x jest klasyfikowane do ω1; (1.2)

jeśli P (ω1)p(x|ω1) < P (ω2)p(x|ω2), x jest klasyfikowane do ω2.
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Występują przypadki, w których prawdopodobieństwa a priori są sobie równe. Na przykład gdy równa
jest liczba próbek obydwu klas w zbiorze uczącym w sposób naturalny, tzn. nie w przypadku sztucz-
nego wyrównania, poprzez ucięcie nadmiaru. Wtedy klasyfikacja sprowadza się do porównania wa-
runkowej funkcji gęstości prawdopodobieństwa.

Dla funkcji gęstości prawdopodobieństwa jest stosowany najczęściej rozkład normalny. Jeśli jed-
nak rozkład jest nieznany należy oszacować funkcję gęstości prawdopodobieństwa na podstawie
zbioru uczącego oraz ogólnej wiedzy o dziedzinie problemu. Jednym z możliwych sposobów realiza-
cji tego zadania jest oszacowanie prawdopodobieństw a priori i parametrów funkcji gęstości prawdo-
podobieństwa warunkowej oraz traktowanie ich jako wartości prawdziwe. Szacowanie prawdopodo-
bieństw a priori jest stosunkowo proste. W celu oszacowania parametrów funkcji gęstości prawdopo-
dobieństwa można posłużyć się przykładowo metodą największej wiarygodności (ang. maximum like-
lihood) lub estymacją Bayesa (ang. Bayesian estimation). Jednak w tym sposobie nadal konieczne jest
założenie konkretnego typu rozkładu. Rzeczywiste przypadki jednak są często skomplikowane tak, że
trudno ocenić jaka funkcja rozkładu mogłaby być parametryzowana. Przykładowo funkcje mogą mieć
wiele ekstremów lokalnych. W takim przypadku w celu uzyskania funkcji gęstości prawdopodobień-
stwa można skorzystać z nieparametrycznej metody szacowania. Przykładem nieparametrycznej me-
tody jest wykorzystanie okna Parzena (ang. Parzen Window) oraz k-NN (znajdowanie k najbliższych
sąsiadów). Właśnie z procesu szacowania funkcji gęstości prawdopodobieństwa pochodzi wyprowa-
dzenie klasyfikatora najbliższego sąsiada w podrozdziale 3.2. Alternatywnie można bezpośrednio wy-
liczyć prawdopodobieństwa a posteriori tak, jak to ma miejsce w zasadzie najbliższego sąsiada, opis
przedstawiono w podrozdziale 3.3.

1.3.2 Klasyfikatory liniowe

Koncepcja klasyfikatorów liniowych pochodzi od pomysłu wprowadzenia hiperpłaszczyzny roz-
dzielającej przestrzeń należącą do poszczególnych klas [39]. W przypadku dwóch klasω1 iω2 wprowa-
dza się termin liniowej separowalności. Klasy są liniowo separowalne, jeśli istnieje hiperpłaszczyzna
rozdzielająca wszystkie wektory dwóch klas zbioru uczącego. Celem uczenia klasyfikatora liniowego
jest wyznaczenie funkcji dyskryminacyjnej tj. właśnie tej hiperpłaszczyzny rozdzielającej klasy. Może
zaistnieć sytuacja, że klasy nie są liniowo separowalne, wtedy można zrealizować proces klasyfika-
cji wybierając odpowiednie uogólnienie klasyfikatora lub inny klasyfikator z kategorii klasyfikatorów
nieliniowych (opisanych w podrozdziale 1.3.3).

Hiperpłaszczyzna rozdzielająca wektory klas g(x) definiowana jest wzorem:

g(x) = wTx + w0 = 0, (1.3)
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gdzie w = [w1, w2, · · · , wl]T to wektor wag oraz w0 to wartość progowa [39]. Ponadto, wartość
w0 można włączyć jako kombinację liniową z dodatkowym wymiarem przestrzeni równym 1. Tzn.
x′ = [xT , 1]T , w′ = [w1, w2, · · · , wl, w0]. W ten sposób zmodyfikowana hiperpłaszczyzna g′(x′) jest
określana:

g′(x′) = w′Tx′ = 0; (1.4)

dalej korzystam z tej postaci nie stosując już oznaczenia „ ′ ”, tj. g(x) zastępuje g′(x′), w zastępuje w′

oraz x zastępuje x′.

Do wyznaczenia wektora wag w służą różne metody. Uczenie klasyfikatora liniowego — polega-
jące na wyznaczeniu parametrów modelu — odnosi się tutaj właśnie do wektora w. Jedną z podsta-
wowych metod jest metoda perceptronowa, polegająca na minimalizacji funkcji kosztu błędnej klasy-
fikacji próbki uczącej:

J(w) =
∑
x∈Y

(δxw
Tx), (1.5)

gdzie Y jest zbiorem błędnie sklasyfikowanych wektorów według kryterium:

Jeśli wTx > 0, x jest klasyfikowane do ω1; (1.6)

jeśli wTx < 0, x jest klasyfikowane do ω2.

Zdefiniowane jest:

δx = −1 jeśli x ∈ ω1, oraz (1.7)

δx = 1 jeśli x ∈ ω2; (1.8)

wtedy funkcja J(w) jest zawsze dodatnia, a zatem można zastosować dowolną metodę minimalizacji,
np. metodę gradientu prostego [39].

Inną metodą jest liniowa dyskryminacja Fishera [38] oraz reguła maksymalizacji marginesu [38],
z której wywodzi się liniowa wersja SVM, opisana w podrozdziale 4.1. Bardziej uogólniona postać
SVM uwzględnia też element nieliniowy przedstawiony w kolejnym podrozdziale 1.3.3.

Gdy hiperpłaszczyzna g(x) jest wyznaczona, tzn. klasyfikator jest nauczony to klasyfikacja do-
celowych wektorów wykonywana jest analogicznie do elementu nauki perceptronu, tj. według wzoru
1.6. Ta metoda obliczenia docelowej klasy dla wektorów testowanych nazywa się perceptronem i jest
elementem bazowym sieci neuronowej. Można ją stosować w przypadku liniowej separowalności klas
(wtedy jest zbieżna), w pozostałych przypadkach należy skorzystać np. z uogólnień nieliniowych, z al-
gorytmu kieszeniowego [39] lub metody wektora kary (opisanej w podrozdziale 4.1.5).

Przypadek więcej niż dwóch klas można rozwiązać za pomocą porównań hierarchicznych klas
dwójkami. Wyróżnia się wersje: AVA (ang. All vs All) — wszystkie klasy kolejno przeciwko wszyst-
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kim, na zasadzie podawania ręki — oraz OVA (ang. One vs All) — poszczególna klasa przeciwko
pozostałym traktowanym jako jedna klasa. Alternatywnie można skorzystać z konstrukcji Keslera [39].

1.3.3 Klasyfikatory nieliniowe

Do klasyfikatorów nieliniowych zalicza się wiele typów klasyfikatorów, m.in. perceptrony wie-
lowarstwowe, algorytm propagacji wstecznej, stosowaną w niniejszej pracy zasadę k-NN (opisaną
w rozdziale 3), klasyfikatory wielomianowe oraz drzewa decyzyjne. Jednak została przedstawiona
tutaj metoda uogólnienia klasyfikatorów liniowych wykorzystana w testowanym algorytmie SVM.

Wektor y jest zdefiniowany jako przekształcenie wektora zbioru uczącego x. Przekształcenie to
składa się z funkcji interpolacyjnych fi : x ∈ Rl → y ∈ Rk, gdzie k to liczba naturalna umoż-
liwiająca zapewnienie liniowej separowalności dla dwóch klas ω1 i ω2 (oczywiście przekształcenie
jest stosowane w przypadku, gdy klasy te nie są liniowo separowalne za pomocą hiperpłaszczyzny
określonej wzorem 1.4).

Wektor y to kombinacja nieliniowych funkcji fi(x):

y ≡ [f1(x), f2(x), · · · , fk(x)]T . (1.9)

Można teraz zastosować wzór perceptronu poprzez analogię do wzoru 1.6:

Jeśli wTy > 0, x jest klasyfikowane do ω1; (1.10)

jeśli wTy < 0, x jest klasyfikowane do ω2.

oraz wprowadzić pojęcie nieliniowej hiperpowierzchni, określonej wzorem:

h(x) = w0 +
k∑
i=1

wifi(x) = 0, (1.11)

a następnie zastosować jako uogólniony klasyfikator liniowy, realizując uczenie metodą perceptronową
lub innymi. Konsekwentnie klasyfikację można zrealizować według wzoru 1.10.

Ponadto, w przypadku klasyfikatora SVM stosowane jest rozbudowanie przekształcenia. Zamiast
funkcji interpolacyjnych stosowana jest funkcja zwana jądrem (ang. kernel), utworzona na bazie twier-
dzenia Mercera [39], co jest opisane w podrozdziale 4.1.5.
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1.3.4 Pozostałe klasyfikatory

Warto wymienić kategorie innych klasyfikatorów: klasyfikatory z ukrytym kontekstem (model
Markowa) [39], bazujące na sieciach neuronowych (perceptron wielowarstwowy, algorytm propagacji
wstecznej, probabilistyczne sieci neuronowe), klasyfikatory definiowane przez struktury symboliczne
oraz przez gramatykę [38].

Część klasyfikatorów ze względu na sposób realizowanych obliczeń pasuje do nazwy nieliniowe
i zależnie od publikacji może być tak określana, np. drzewa decyzyjne oraz dokładne algorytmy rozpo-
znawania wzorców. Sieci neuronowe można traktować jako rozszerzenie modelu perceptronu. Nato-
miast gdy wprowadzony jest element probabilistyczny, można je zaliczać po części do klasyfikatorów
Bayesa.

1.4 Podsumowanie

Istnieje wiele klasyfikatorów, z których należy wybrać najbardziej pasujący do wybranej dziedziny
problemu, tj. o odpowiedniej wydajności, poprawności, możliwościach parametryzacji oraz cechach
szczególnych (np. możliwości wprowadzenia odpowiedzi wymijającej czy kryterium pewności lub
prawdopodobieństwa klasyfikacji).

W kontekście badania wykorzystania w procesie klasyfikacji obliczeń GPGPU, w niniejszej pracy
dyplomowej analizie poddane są algorytm k-NN oraz klasyfikator SVM. Algorytm najbliższego są-
siada został wybrany ze względu na nieskomplikowany sposób realizacji (szersze uzasadnienie wy-
boru znajduje się w podrozdziale 3.4). Celem jego implementacji jest przede wszystkich zapoznanie
się z technologią CUDA oraz ustalenie jakiej można oczekiwać poprawności klasyfikacji i skrócenia
czasu wykonywania w porównaniu z implementacją na procesor komputera. W wyniku zwiększają-
cych się możliwości obliczeniowych obecnych komputerów można wykorzystywać w zastosowaniach
praktycznych coraz bardziej skomplikowane algorytmicznie klasyfikatory. Istnieje popularna biblio-
teka LIBSVM stanowiąca implementację maszyny wektorów nośnych na procesor CPU. Klasyfikator
SVM został wybrany do analizy, w celu uzyskania efektywnej implementacji maszyny wektorów no-
śnych działającej na jednostkach obliczeniowych karty graficznej.
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Rozdział 2

Analiza technologii CUDA

W celu realizacji zadania badania zasadności zastosowania obliczeń GPGPU w przypadku algo-
rytmów rozpoznawania obrazów wybrałem środowisko CUDA. Pod nazwą CUDA (Compute Unified
Device Architecture) kryje się architektura sprzętowa oraz zestaw narzędzi programistycznych. Reali-
zację rozpocząłem od zapoznania się z technologią, rozszerzeniem języka programowania C/C++ oraz
bibliotekami CUDA. Nauka polegała na zapoznaniu się z dostępną dokumentacją [26] [27] oraz na im-
plementacji algorytmu najbliższego sąsiada (opisanej w rozdziale 3). Dodatkowo w trakcie poznawa-
nia CUDA oraz realizacji algorytmu najbliższego sąsiada, zapoznałem się szczegółowo z architekturą
pamięci w technologii CUDA oraz dodatkowymi ograniczeniami, które wprowadza w przetwarzaniu
równoległym stosowanie CUDA.

W tym rozdziale przedstawiono również charakter zmian i rozwoju kart graficznych. Układy te
posiadają wiele zaszłości, wynikających z pierwotnej budowy i pierwotnego, wyspecjalizowanego za-
stosowania. Opisany jest wpływ zaszłości w kartach graficznych na wydajność przetwarzania w dzie-
dzinie obliczeń ogólnego przeznaczenia. Przedstawiona jest też tendencja rozwoju na podstawie zmian
technologii CUDA w kolejnych wydanych wersjach oraz prawdopodobny kierunek dalszego rozwoju.

2.1 Równoległość w CUDA

Producent technologii CUDA w dokumentacji technicznej [27] stosuje własną terminologię, wpro-
wadza pojęcie architektury SIMT oraz wyrażenie obliczenia masowo równoległe. Skrótowiec SIMT
odwołuje się do typu architektury wydawania instrukcji i przepływu danych, jest rozszerzeniem ar-
chitektury SIMD — jedna instrukcja, wiele danych. SIMT tłumaczy się jako jedna instrukcja, wiele
wątków (ang. Single Instruction Multiple Threads). Pojedyncze instrukcje kodu źródłowego pozwalają
na zarządzanie pulą wątków i przypisywanie ich procesorom skalarnym. Rozszerzona funkcjonalność
SIMT w porównaniu z SIMD polega na tym, że mimo wspólnego adresu startowego podprogramu,
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wątki posiadają własne liczniki instrukcji i mogą się rozgałęziać za pomocą instrukcji warunkowych.
Zachowana jest analogia w nazwie, ponieważ w dalszym ciągu można wykorzystać wątki CUDA jako
współbieżność względem danych (tj. operacje wektorowe). Natomiast określenie masowo równole-
głe pochodzi od liczby wątków, która w porównaniu z klasycznymi rozwiązaniami jest bardzo duża
(nie uwzględniając superkomputerów). Dodatkową różnicą jest to, że minimalizuje się liczbę opera-
cji wykonywanych przez jeden wątek (zwłaszcza operacji dostępu do pamięci), jest to idea masowej
równoległości — skutek genezy architektury CUDA, opisanej w następnym podrozdziale 2.2.

2.2 Wpływ pierwotnego przeznaczenia GPU na możliwości obli-
czeń GPGPU

Główną przyczyną rozwoju kart graficznych jest zapotrzebowanie na trójwymiarową grafikę kom-
puterową generowaną w czasie rzeczywistym [6]. Uzyskanie jak najlepszego efektu, zbliżonego do fo-
torealizmu wymagane jest głównie przez rynek gier komputerowych, symulacji, animacji czy filmów
z efektami specjalnymi. Jednym z ważniejszych przełomów będących skutkiem tego zapotrzebowa-
nia (nie zapominając o wprowadzeniu obrazu wielobarwnego czy zwiększaniu rozdzielczości) było
utworzenie akceleratorów graficznych, później złączonych z układami wyświetlającymi obraz w jedną
jednostkę, znanych obecnie pod wspólną nazwą — karta graficzna — GPU (ang. Graphics Processing
Unit). Początkowo grafika komputerowa w grach komputerowych bazowała na bardzo uproszczonych
modelach, symulujących przestrzeń otaczającą gracza. Wynikało to z małych możliwości obliczenio-
wych układów oraz konieczności zapewnienia płynności gry. Natomiast w przemyśle kinematograficz-
nym można było uzyskać lepszy efekt wcześniej, ponieważ jedna klatka filmu może być generowana
dowolnie długo. Tutaj efekt fotorealizmu zależy wyłącznie od kosztów, czasowych lub finansowych,
które są akceptowalne w danej produkcji (możliwe są do wykorzystania bliskie fotorealizmowi me-
tody takie jak śledzenie promieni czy model energetyczny, a na dodatek możliwe jest retuszowanie
ręczne klatek filmu). Na przestrzeni lat rozwój kart graficznych, pozwolił na zmianę podejścia od du-
żego uproszczenia grafiki komputerowej do dokładnej symulacji takich czynników jak oświetlenie,
cienie, materiały, odblaski. Wraz ze wzrostem wydajności obliczeniowej kart graficznych okazało się,
że istnieje potrzeba udostępnienia konfiguracji potoku przetwarzania graficznego, aby programiści za-
angażowani w proces tworzenia gier komputerowych mogli wyjść poza ramy narzucone przez stały
potok, a tym samym, aby mogli rozpocząć stosowanie bardziej realistycznych efektów. Możliwość in-
dywidualizacji procesów przetwarzania wykonywanych na karcie graficznej, w celu stworzenia więk-
szej różnorodności cieniowania, typów oświetlenia, materiałów czy metod teksturowania przyjęła się
w środowisku programistów gier komputerowych i wymusiła na producentach sprzętu zmianę podej-
ścia do projektowania układów graficznych. Przedłożono uniwersalność i możliwość oprogramowania
nad stałe funkcje do wysoko wydajnych obliczeń. Proste przetwarzanie wierzchołków, prymitywów
czy fragmentów uległo wzbogaceniu o parametryzowane efekty, a następnie stało się w pełni progra-
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mowalne. Wydzielone fragmenty potoku graficznego zostały zmienione w niezależne programy zwane
z ang. shaderami. Wyróżnia się shadery wierzchołków, geometrii oraz pikseli. Pierwsze karty gra-
ficzne z programowalnym potokiem posiadały oddzielne jednostki wykonawcze dla shaderów wierz-
chołków oraz pikseli (shader geometrii został udostępniony w 2006 roku wraz z wprowadzeniem na
rynek kart graficznych GeForce serii G80 [24]). Z powodu różnego zapotrzebowania na moc obli-
czeniową dla różnych typów przetwarzanych obiektów — wierzchołków lub fragmentów przez różne
aplikacje (albo w ramach jednej aplikacji, zależnie od generowanej sceny) utworzono architekturę,
w której istnieją uniwersalne jednostki przetwarzania. Nazywane są procesorami strumieniowymi lub
w przypadku omawianej technologii — rdzeniami CUDA.

W wyniku tego ostatniego kroku uniwersalne jednostki przetwarzające — rdzenie CUDA — umoż-
liwiły wykonywanie obliczeń ogólnego przeznaczenia, tj. niekoniecznie związanych z grafiką kompu-
terową, udostępniając naturalny dla kart graficznych sposób przetwarzania — równoległy. Zastoso-
wanie to nazwano GPGPU (General-Purpose computing on Graphics Processing Units); termin ten
został wprowadzony przez Marka Harrisa w 2002 roku [14]. Pierwsze próby wykonywania obliczeń
ogólnego przeznaczenia odbywały się poprzez interfejs stworzony dla implementacji shaderów, tj. za
pomocą języków takich jak Cg, GLSL czy HLSL. Wadą tego rozwiązania były ograniczenia wyni-
kające z celu dla jakiego powstały te języki i sprzęt, na którym były uruchamiane programy napisane
w tych językach. Realizowane obliczenia musiały dotyczyć ściśle określonych struktur, zaprojekto-
wanych w celu opisywania wierzchołków trójkątów lub wielokątów oraz parametrów fragmentów.
Producent zdecydował się na utworzenie dedykowanego środowiska, stąd w 2006 roku powstała ar-
chitektura CUDA. Stworzono zestaw narzędziowy w wersji 1.0 do obliczeń GPGPU, a także wprowa-
dzono na rynek układy serii GeForce G80, Quadro FX 5600/4600 i dedykowane rozwiązania Tesla.
Karty Tesla nie są pełnymi kartami graficznymi — nie pozwalają na wyświetlanie obrazu, nie po-
siadają wyjść dla monitorów, w zamian charakteryzują się podwyższonym taktowaniem procesorów
i pamięci oraz dodatkowymi funkcjami, np. wprowadzoną we wcześniejszym modelu obsługą liczb
zmiennoprzecinkowych podwójnej precyzji, a w nowej architekturze możliwością stosowania korekcji
błędów w pamięci (ECC).

Powstały również konkurencyjne rozwiązania, wśród nich warto wymienić wywodzący się ze śro-
dowiska uniwersyteckiego ATI Brook [43] oraz wspierany przez konsorcjum firm, w skład którego
wchodzą m.in. Intel, Motorola, Texas Instruments, AMD i Nvidia, w zawiązanej do tego celu grupie
Khronos — język obliczeń równoległych OpenCL. Cechą charakterystyczną OpenCL jest możliwość
zastosowania tego samego kodu źródłowego do obliczeń na różnego typu jednostkach przetwarza-
jących, w tym kartach graficznych ATI oraz Nvidii oraz procesorach CPU (np. wykorzystując ich
wielordzeniowość). Język został wyspecyfikowany w 2008 roku i od 2009 roku jest wspierany przez
sterownik urządzeń Nvidii. Język ten cieszy się dużą popularnością, chociaż środowisko CUDA jest
lepiej wypromowane, co zostało pokazane na podstawie liczby zapytań w wyszukiwarce Google [16].
Na rysunku 2.1 przedstawiono trend w wykonanych zapytaniach. Zdecydowałem się na zastosowanie
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Rysunek 2.1: Wykres Google Trends - porównanie liczby wyszukań haseł: opencl, cuda oraz brookgpu.
Stan na 10 grudnia 2011. Źródło: [13].

środowiska CUDA w realizacji algorytmów rozpoznawania obrazów, przede wszystkim ze względu
na interfejs programistyczny bliższy sprzętowi, umożliwiający lepsze wykorzystanie wydajności ob-
liczeniowej procesorów kart graficznych. Ponadto, ze względu na dłuższy staż na rynku, środowisko
CUDA powinno mieć więcej zdiagnozowanych błędów; jest dostępne więcej literatury opisującej pro-
gramowanie w CUDA oraz jest lepsze wsparcie, np. dostępne są dodatkowe biblioteki oraz narzędzia
(m.in. Thrust, FindCUDA, decuda).

Karty graficzne są projektowane w innym celu niż procesory CPU, stąd inny podział liczby tranzy-
storów na różne elementy. W przetwarzaniu CPU duże znaczenie ma sterowanie przepływem, kiesze-
niowanie, natomiast w przetwarzaniu graficznym potrzebne są równoległe obliczenia dla dużej liczby
obiektów (wierzchołków, fragmentów i pikseli). Stąd w GPU można więcej tranzystorów przezna-
czyć bezpośrednio na jednostki arytmetyczne. Dobrym przykładem są tu elementy nieprogramowalne
potoku graficznego.

2.2.1 Potok graficzny

Klasyczny potok graficzny, zaprojektowany na potrzeby generowania (renderowania) grafiki trój-
wymiarowej podzielony jest na siedem etapów [9]. Przetwarzanie potokowe karty graficznej zostało
tak zaprojektowane, aby umożliwić niezależne obliczenia na wysoko wyspecjalizowanych jednostkach
obliczeniowych. Przetwarzanie następuje w kolejności przedstawionej na rysunku 2.2. Kolorem żół-
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Rysunek 2.2: Przetwarzanie w potoku graficznym. Źródło: [9].

tym zostały oznaczone etapy obecnie przetwarzane w sposób programowalny, pozostałe, oznaczone
kolorem zielonym są nieprogramowalne. Etapy programowalne lub zastępujące je predefiniowane pro-
cedury, w przypadku architektury CUDA, są wykonywane na rdzeniach CUDA. Natomiast etapy nie-
programowalne to tak zwane stałe funkcje, operacje (ang. fixed-function).

Poniżej przedstawione są poszczególne etapy, wraz z podziałem na typ oraz krótkim opisem ich
zadania.

Generowanie wierzchołków (ang. vertex generation) — na tym etapie następuje tworzenie strumie-
nia danych o wierzchołkach. Struktura opisująca wierzchołek zawiera między innymi pozycję wierz-
chołka w przestrzeni (trzy współrzędne). Jest to etap nieprogramowalny.

Przetwarzanie wierzchołków (ang. vertex processing) — etap ten odpowiada za rzutowanie wierz-
chołka z przestrzeni trójwymiarowej na dwuwymiarową. Przetwarzanie to jest obecnie programo-
walne; program odpowiedzialny za tę operację to vertex shader. Na wejściu programu są poszcze-
gólne wierzchołki w przestrzeni trójwymiarowej, na wyjściu natomiast przekazywane są wierzchołki
po rzutowaniu na płaszczyznę. Następuje manipulacja pozycją, kolorem, koordynatami tekstury, ale
nie mogą być tworzone nowe wierzchołki.

Generowanie prymitywów (ang. primitive generation) — w tym etapie z wierzchołków według
zdefiniowanej w aplikacji topologii tworzone są prymitywy (najczęściej trójkąty). Jest to etap niepro-
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gramowalny. Kolejność podanych w strumieniu wierzchołków determinuje również kolejność prymi-
tywów w strumieniu wyjściowym.

Przetwarzanie prymitywów (ang. primitive processing) — w wyniku przetwarzania prymitywów
może wystąpić w dalszym strumieniu zero lub więcej prymitywów na każdy prymityw wejściowy.
To przetwarzanie jest obecnie programowalne, program odpowiedzialny za tę operację to geometry
shader. Zmiana liczby prymitywów na tym etapie potoku wynika z faktu, że realizowana jest między
innymi obsługa przesłaniania prymitywów. Możliwe jest też tworzenie dodatkowych prymitywów.

Generowanie fragmentów (ang. fragment generation) — na tym etapie przebiega proces rastery-
zacji, podział prymitywów na fragmenty. Jest to etap nieprogramowalny.

Przetwarzanie fragmentów (ang. fragment processing) — etap ten odpowiada za symulację interak-
cji światła z materiałami powierzchni sceny, uzyskanie koloru i przezroczystości oraz teksturowanie.
Przetwarzanie to jest programowalne, programem odpowiedzialnym za to zadanie jest pixel shader.

Ostatnim etapem są operacje na pikselach (ang. pixel operations), tj. dopasowanie fragmentów do
ostatecznej rozdzielczości, umieszczenie w buforze ekranu tylko fragmentów o większych z-warto-
ściach w przypadku przesłaniania.

Shadery są programowane w dedykowanych językach GLSL (OpenGL), HLSL (Microsoft), Cg
(Nvidia) lub w assemblerze. Kod źródłowy jest kompilowany na procesorze CPU komputera i przed
wykonaniem przesyłany w postaci kodu binarnego za pośrednictwem interfejsu OpenGL lub DirectX
do sterownika karty graficznej. Następnie za pomocą sterownika ponownie jest przetwarzany oraz osta-
tecznie umieszczony w pamięci karty graficznej [10]. Przydatność w tej formie mocy obliczeniowej
karty graficznej do wykorzystania w obliczeniach ogólnego przeznaczenia jest mała, z powodu ogra-
niczeń, które są wynikiem zaprojektowanego zastosowania wymienionych języków programowania
shaderów. Zalicza się do nich ustalone struktury danych, brak pętli (bez pełnego rozwijania), możliwe
wyłącznie odczytywanie globalnych buforów (brak ich modyfikacji).

Ponadto, w shaderze brakuje jawnej obsługi równoległości. Różne jednostki wykonują operacje na
osobnych obiektach (wektorach, prymitywach lub fragmentach), ale brakuje możliwości odwołania się
do sąsiedniego obiektu. Operacje, które wymagają takiego dostępu, są wykonywane w nieprogramo-
walnych etapach potoku. Przykładem może być generowanie prymitywów, gdzie wykonywanie jest
porządkowanie wielu wierzchołków w wybraną topologię. Nieprogramowalne części potoku karty
graficznej to układy o mocy obliczeniowej liczonej w setkach miliardów operacji zmiennoprzecinko-
wych na sekundę, niedostępne dla GPGPU, stworzone do wykonywania wysoko wyspecjalizowanych
funkcji oraz do obsługi logicznego sterowania potoku.

Ograniczenie przedstawione w poprzednim akapicie nie zniechęciło entuzjastów idei GPGPU do
wykonania pierwszych prób wykorzystania układów graficznych do przetwarzania ogólnego przezna-
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czenia za pośrednictwem interfejsu shaderów. Programy napisane przy użyciu Brook w swojej pier-
wotnej formie, języka wywodzącego się z uniwersytetu Stanforda, były uruchamiane za pośrednic-
twem interfejsu języków Cg i GLSL, później ATI dołożyło wsparcie sprzętowe o nazwie Close To
Metal. Jednak z powodu ograniczeń w sterowaniu kodem i dostępie do danych, prawdziwe możli-
wości wykorzystania kart graficznych pojawiły się wraz z uniwersalizacją jednostek wykonawczych
programów shadera oraz pojawieniem się dedykowanych narzędzi do GPGPU.

2.2.2 Pamięć z punktu widzenia przetwarzania grafiki komputerowej

Pamięć w kartach graficznych projektowana jest według innego założenia niż ta dla procesorów
konwencjonalnych. Istotna jest duża przepustowość, a w mniejszym stopniu istnieje potrzeba reduko-
wania opóźnień w dostępie do danych [9]. Konsekwencją tego założenia jest stosowanie szerokich szyn
danych (przykładowo 512-bitowych) oraz znaczne ograniczenie mechanizmów kieszeni dla pamięci
karty graficznej.

Efekt dużych opóźnień w dostępie do pamięci jest łagodzony poprzez mechanizm wielowątkowo-
ści realizowanej sprzętowo (ang. hardware multithreading). Mechanizm ten polega na uruchomieniu
większej liczby wątków, niż może być jednocześnie wykonywane na dostępnych jednostkach oblicze-
niowych. Nadmiarowe wątki uzyskują czas procesora, gdy wątek aktualnie wykonywany zawiesi się
w oczekiwaniu na dostęp do pamięci. Mechanizm wielowątkowości realizowanej sprzętowo opisany
jest z punktu widzenia programowania w środowisku CUDA w podrozdziale 2.3.5.

Wczesne implementacje potoku graficznego były bardzo spójne [6]: na każdym etapie dane były
przetwarzane niezależnie, przekazywane w postaci strumienia. Jednak później w miarę zwiększania
elastyczności zastosowań kart graficznych, konieczne okazało się modyfikowanie przepływu danych.
Modyfikacja ta zaburzyła dotychczasową spójność. Przykładem jest tu wprowadzenie możliwości ge-
nerowania adresów pamięci dla tekstur.

2.3 Architektura CUDA

Utworzenie architektury CUDA, umożliwiającej realizację obliczeń ogólnego przeznaczenia, jest
konsekwencją postępującego procesu uniwersalizacji komponentów karty graficznej, w celu zapew-
nienia coraz to większej elastyczności przy generowaniu grafiki komputerowej. Dodatkowym bodźcem
były próby wykonywania obliczeń ogólnego przeznaczenia na kartach graficznych za pomocą języków
programowania shaderów.

Ze względu na pochodzenie środowiska CUDA od przetwarzania grafiki komputerowej w archi-
tekturze istnieje szereg charakterystycznych cech m.in. brak bezpośredniego dostępu do sprzętu (brak
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Rysunek 2.3: Tesla M2050/M2070. Źródło: [31].

udostępnionego assemblera), przesyłanie kodu maszynowego za pośrednictwem sterownika oraz fakt,
że interfejsy programistyczne mają ścisłe wersjonowanie. Istotą przesyłania kodu maszynowego za
pomocą sterownika jest możliwość jego translacji dla docelowego urządzenia. Pozwala to na wprowa-
dzenie ulepszeń optymalizacyjnych po stronie nowego sprzętu, w wyniku których nie jest konieczna
ponowna ingerencja w kod przeznaczony dla GPU.

2.3.1 Systematyka technologii CUDA

Wyróżnia się obecnie dwie główne architektury sprzętowe CUDA o nazwach kodowych Tesla oraz
Fermi. Do każdej z tych dwóch architektur jest przypisany numer główny wersji oraz dodatkowo do-
dano mały numer wskazujący dokładną wersję. Dla Tesla istnieją wersje 1.0–1.3 oraz obecnie dla
Fermi 2.0–2.1. Odpowiednio do typów tych głównych architektur przypisane są konkretne linie kart
graficznych, opisywane nazwami kodowymi m.in. G80 — Tesla CUDA 1.0, GT200 — Tesla CUDA
1.3 oraz GF100 — Fermi CUDA 2.0. W obrębie poszczególnych linii produktów są konkretne karty
graficzne, które również mogą się różnić w wersji w ramach małej numeracji (np. GeForce GTS 450
jest w wersji Fermi CUDA 2.1, a GeForce GTX 480 — wydany wcześniej — w wersji Fermi CUDA
2.0). Oprócz kart graficznych zostały stworzone też urządzenia dedykowane do obliczeń w technologii
CUDA, nazwano je Tesla. Powoduje to niejednoznaczność w nazewnictwie, bo istnieją modele proce-
sorów do obliczeń ogólnego przeznaczenia Tesla, zbudowanych według architektury Fermi (przykła-
dową taką kartę przedstawiono na rysunku 2.3).

Programowanie w środowisku CUDA polega na tworzeniu specjalnych funkcji, zwanych jądrami
(ang. kernel) [27]. Kod z tymi funkcjami kompilowany jest przez specjalny kompilator NVCC (roz-
szerzenia języka C/C++). Kompilacja kodu przeznaczonego dla karty graficznej następuje do kodu
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pośredniego PTX lub ostatecznego binarnego CUBIN, natomiast część przeznaczona dla CPU jest za-
pisywana w osobnym pliku wynikowym w kodzie maszynowym procesora. Możliwe jest przechowy-
wanie obydwu plików złączonych w jeden plik binarny, wtedy kod PTX jest zawarty w formie teksto-
wej wewnątrz pliku binarnego dla procesora CPU. Ma to miejsce w domyślnej konfiguracji narzędzia
FindCUDA, służącego do uproszczenia procesu kompilacji za pomocą uniwersalnego zestawu plików
konfiguracyjnych wykonanych dla programu cmake — wspomagającego tworzenie plików Makefile
dla standardowego programu make. Ponadto, podczas kompilacji należy zaznaczyć, z dokładnością do
pełnej numeracji CUDA, na jakie wersje procesora graficznego ma być dostępna wersja skompilowana.
Wersję tę ustala się poprzez wybranie odpowiedniej opcji kompilatora.

Dokonywanie wyboru wersji jest konieczne ze względu na dodatkowe możliwości funkcjonalne
oraz niefunkcjonalne (rozmiar pamięci poszczególnych kategorii) dostępne w poszczególnych wer-
sjach CUDA. Dla przykładu, w wersji 1.3 zostały wprowadzone obliczenia na liczbach zmiennoprze-
cinkowych podwójnej precyzji. We wcześniejszych wersjach wszystkie liczby zmiennoprzecinkowe
podwójnej precyzji są przechowywane w pamięci zajmując 64 bity. Jednak w przypadku wykonywa-
nia na nich operacji arytmetycznych są konwertowane na liczby zmiennoprzecinkowe pojedynczej pre-
cyzji. Następnie operacja arytmetyczna jest wykonywana w zmniejszonej precyzji, a dopiero rezultat
jest zapisywany ponownie jako liczba zmiennoprzecinkowa podwójnej precyzji. Należy podkreślić, że
sprzęt serii GT200 (umożliwiający uruchamianie kodu w wersji 1.3) oferuje wykonywanie operacji na
liczbach zmiennoprzecinkowych podwójnej precyzji jedynie w sposób mało wydajny (8 razy wolniej
niż na liczbach zmiennoprzecinkowych pojedynczej precyzji). W praktyce warto jest implementować
zadania wymagające podwójnej precyzji dopiero od architektury GF100 — Fermi. W niej operacje te
są wykonywane 2 razy wolniej niż na liczbach zmiennoprzecinkowych pojedynczej precyzji.

Między wersjami Tesla i Fermi nie ma kompatybilności na poziomie kodu binarnego. Istnieją
dwa rozwiązania tego problemu. Po pierwsze, można kompilować do PTX, kodu pośredniego, z któ-
rego w trakcie uruchamiania aplikacji specjalny kompilator, wbudowany w sterownik CUDA, two-
rzy odpowiedni dla docelowej karty graficznej kod binarny. Ten docelowy kod przechowywany jest
dla przyszłych wywołań, dlatego to rozwiązanie nie jest bardzo kosztowne pod względem wydajno-
ści. Stosowanie PTX ma znaczenie w przypadku oprogramowania o zamkniętym kodzie źródłowym.
Brak takiego pośredniego kodu funkcji jądra uniemożliwiałby uruchomienie starszego programu na
nowo wydanej karcie graficznej, a to niedopuszczalne dla wielu producentów oprogramowania. Jed-
nak w przypadku otwartego oprogramowania, warto skorzystać z drugiego rozwiązania, tj. wykonać
proces kompilacji bezpośrednio ze źródła dla potrzebnych architektur. W wyniku zastosowania takiego
sposobu będą wykorzystane wszystkie dostępne dla danej architektury mechanizmy optymalizacji.

Programista musi rozważyć kompromis pomiędzy zastosowaniem mechanizmów dostępnych
w nowszych wersjach architektury CUDA, a sprzętem, na którym jego produkt będzie mógł być uru-
chamiany. Ja postanowiłem korzystać z architektury w wersji podstawowej do realizacji algorytmu
najbliższego sąsiada, z kilku przyczyn. Po pierwsze, w chwili decyzji posiadałem sprzęt dostosowany
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Rysunek 2.4: GeForce 580 GTX. Źródło: [31].

jedynie do wersji 1.0 i wersji 1.1 (która wnosi niewiele zmian, przede wszystkim wprowadza operacje
atomowe), a na rynku dostępny był sprzęt najwyżej w wersji 1.3. Po drugie, chciałem mieć możliwość
przetestowania wydajności działania na możliwie szerokim zakresie sprzętu. A po trzecie podstawowa,
pierwsza wersja CUDA wydała mi się ciekawym punktem wyjścia do zapoznania się z całą technolo-
gią i etapami jej rozwoju.

Natomiast podczas badania klasyfikatora SVM wykorzystałem architekturę w wersji Fermi (CUDA
2.0), którą reprezentuje karta graficzna przedstawiona na rysunku 2.4. Umożliwiło to przetestowanie
możliwości biblioteki Thrust, nowej implementacji operacji na liczbach zmiennoprzecinkowych po-
dwójnej precyzji oraz wydajności nowszej serii kart graficznych GeForce w przetwarzaniu ogólnego
przeznaczenia.

Poza wersjami architektury sprzętowej, pod nazwą CUDA, wyróżnia się jeszcze sterowniki oraz
zestawy narzędziowe. Zasada co do numeracji tych dwóch typów oprogramowania jest mniej skom-
plikowana, nowsze wersje sterownika wprowadzają wsparcie dla nowych urządzeń, nie likwidując ob-
sługi starszych oraz wprowadzane są poprawki wykrytych błędów. Natomiast z kolejnymi zestawami
narzędziowymi naprawiane są błędy i wprowadzane są nowe funkcjonalności. Przykładem jest tu ze-
staw narzędziowy w wersji 4.0 m.in. wprowadzający obsługę redukcji w zawartej bibliotece Thrust
(zostało to opisane w podrozdziałach 2.4.3 i 2.4.4).

2.3.2 Ogólny opis budowy układu

Z punktu widzenia obliczeń ogólnego przeznaczenia na karcie graficznej, jednostki uniwersalne
do wykonywania shaderów są nazywane procesorami strumieniowymi. W CUDA wersji Tesla każde
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osiem procesorów strumieniowych składa się na multiprocesor. Multiprocesor to jednostka bardziej
złożona, w skład której wchodzi też pamięć on-chip i rejestry. Takich multiprocesorów na karcie gra-
ficznej jest różna liczba, zależnie od konkretnego modelu karty. Różnice są znaczne, dla przykładu na
kartach graficznych przeznaczonych dla komputerów przenośnych, mogą się znajdować tylko 2 lub 4
multiprocesory. Natomiast egzemplarze kart graficznych zaliczane do klasy o wysokiej wydajności,
(np. karty graficzne reprezentujące poszczególnych linie produkcyjne) mogą mieć 16 lub więcej mul-
tiprocesorów. Taktowanie procesorów w karcie graficznej jest regulowane zależnie od potrzeb przez
sterownik za pomocą usługi o nazwie PowerMizer, na przykładzie karty GeForce 8800 maksymalna
częstotliwość taktowania ustalona przez producenta to 500 MHz oraz maksymalne taktowanie pamięci
to 700 MHz. Obecnie procesory strumieniowe są nazywane w materiałach Nvidii rdzeniami CUDA
(ang. CUDA Cores).

Procesory w układach wspierających CUDA wyposażone są w specjalny zestaw instrukcji, w któ-
rym oprócz standardowych operacji arytmetycznych i instrukcji sterowania występują takie, które mają
za zadanie przyspieszyć działanie najczęściej wykonywanych czynności w generowaniu grafiki kom-
puterowej. Przykładem jest operacja MAD, wykonująca w jednym czterotakcie procesora dwie opera-
cje: mnożenie i dodawanie (tak jak podstawowe operacje arytmetyczne na liczbach zmiennoprzecin-
kowych i całkowitych wykonywane w czterech taktach zegara [29]).

2.3.3 Pamięć w architekturze CUDA

W architekturze CUDA pamięć została podzielona na kilka typów o rozłącznej przestrzeni adre-
sowania. Ma to bezpośredni związek z fizycznym położeniem kości pamięci, czasem dostępu oraz
programistycznym sposobem dostępu do pamięci. Podział pamięci na typy jest taki sam we wszyst-
kich obecnych wersjach CUDA, chociaż w Fermi wprowadzono dodatkowe elementy. Główną różnicą
w organizacji pamięci pomiędzy różnymi modelami kart graficznych jest rozmiar pamięci GDDR
(globalnej i lokalnej). Pozostałe typy pamięci zmieniają swoją wielkość dopiero pomiędzy różnymi
wersjami specyfikacji CUDA.

Typy pamięci dostępne z poziomu interfejsu programistycznego CUDA, można podzielić na zloka-
lizowane na multiprocesorze (ang. on-chip) oraz na wspólne dla całej karty graficznej, zlokalizowane
na płycie karty graficznej, według terminologii CUDA [27], zlokalizowane na urządzeniu (ang. off-
-chip).

Pamięć globalna (ang. global memory) jest zlokalizowana na urządzeniu. Dostępna jest dla każ-
dego wątku jednakowo. Czas dostępu do pamięci globalnej jest długi, przepustowość dzielona jest na
wszystkie wątki. W wersji Tesla pamięć ta nie podlega mechanizmowi kieszeni, dlatego należy prze-
chowywać w niej jedynie te dane, do których dostęp w wywołaniu funkcji jądra następuje rzadko (naj-
lepiej jednorazowo). W Fermi dodano mechanizm dwupoziomowej kieszeni, wykorzystywany przy
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odczytywaniu pamięci globalnej.

Pamięć lokalna (ang. local memory) jest fizycznie tą samą pamięcią co pamięć globalna, jednak
o innej zasadzie widzialności. Każdy wątek ma dostęp do własnego obszaru pamięci lokalnej przy
stosowaniu jednolitego adresowania komórek na poziomie kodu. Ze sposobu realizacji sprzętowej
pamięci lokalnej wynika, że podlega ona tym samym ograniczeniom wydajnościowym co pamięć
globalna. Jednak zostało narzucone dodatkowe ograniczenie na rozmiar — możliwe jest przypisanie
pojedynczemu wątkowi maksymalnie 16 KB pamięci lokalnej.

Pamięć podręczna komputera (związana z CPU) dostępna jest też w programach GPGPU za po-
mocą mechanizmu page-locked / pinned memory. Warto ją stosować, jeśli odczyt jest jednokrotny
w skali całego programu. Pamięć ta nie podlega mechanizmowi kieszeni po stronie karty graficznej.
W wyniku konieczności transmisji danych z zewnętrznego układu, ten typ pamięci jest wolniejszy
niż pamięć globalna. Jednak pozwala na uniknięcie oczekiwania na zakończenie kopiowania przed
rozpoczęciem obliczeń, zastępując je bieżącym wczytywaniem. Możliwy jest odczyt oraz zapis.

Pamięć stała (ang. constant memory) jest małym obszarem pamięci (64 KB) widzianej jednakowo
przez wszystkie wątki, zlokalizowanej na urządzeniu. Podlega mechanizmowi kieszeni (w każdej wer-
sji CUDA) na poziomie multiprocesora, stąd wynika cel jej stosowania — krótszy czas dostępu do
danych. Mechanizm kieszeni jest kluczowy z powodu standardowego wykorzystania tej pamięci, tj.
odczytu jednakowej wartości — stanowiącej pewną stałą w algorytmie, przez wiele wątków. Zapis
danych do tego rodzaju pamięci może odbywać się jedynie w części kodu przeznaczonej dla CPU, na-
tomiast odczyt może odbywać się zarówno w kodzie dla CPU i docelowo — w kodzie przeznaczonym
dla karty graficznej. Wadą pamięci stałej, oprócz małego rozmiaru, jest sposób alokacji. Dostępna jest
jedynie alokacja statyczna, a sama deklaracja zmiennych w tym typie pamięci ma widoczność ogra-
niczoną do pliku. Ciekawym pomysłem na zwiększenie użyteczności tego typu pamięci jest wprowa-
dzenie własnego zarządzania alokacją dynamiczną w obrębie jednej dużej, ciągłej alokacji statycznej.
Realizacja takiej próby została opisana w podrozdziale 2.3.6.

Pamięć tekstur (ang. texture memory) jest mechanizmem pochodzącym bezpośrednio z potoku gra-
ficznego, mimo zmienionej funkcji, nawet nazewnictwo pozostało zachowane. W obliczeniach ogól-
nego przeznaczenia wykorzystuje się ją do mapowania pewnej części pamięci globalnej w celu szyb-
szego jej odczytywania. Skrócenie czasu odczytu wynika z istnienia kieszeni tekstur zlokalizowanej
na multiprocesorze. Nie ma możliwości zmiany zawartości pamięci tekstur po wykonaniu procesu
mapowania. Aby uaktualnić dane przechowywane w obszarze pamięci globalnej, należy wykonać od-
świeżenie pamięci tekstur poprzez ponowne mapowanie. Mapowanie polega na utworzeniu referencji
tekstury typu liniowego, dwuwymiarowego lub trójwymiarowego do potrzebnych obszarów pamięci
globalnej. Zastosowanie pamięci tekstur poprawia czas odczytów w tablicach dwuwymiarowych i trój-
wymiarowych, jednak dla odczytów ciągłych szybsze może się okazać bezpośrednie użycie pamięci
globalnej, ponieważ są tam dostępne pewne optymalizacje przedstawione w podrozdziale 2.3.5.
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Rejestry (ang. registers) znajdują się na multiprocesorze, dostęp do nich jest przydzielany przez
kompilator, ich widoczność jest na poziomie wątku. Tzn. tylko wątek, który utworzył wartość w re-
jestrze może ją odczytać. Na wartościach umieszczonych w rejestrach wykonywane są bezpośrednio
operacje arytmetyczne i logiczne procesorów strumieniowych — rdzeni CUDA. W podstawowej spe-
cyfikacji CUDA na każdy multiprocesor przypada 8192 rejestrów 4-bajtowych.

Pamięć współdzielona (ang. shared memory) to niewielki obszar pamięci (16 KB) zlokalizowany
na każdym multiprocesorze. Ta lokalizacja wyznacza specyfikę widoczności, jest ona współdzielona
pomiędzy wątki uruchomione na tym samym multiprocesorze, a dla wątków uruchomionych na innym
jest niedostępna. Największą zaletą tej pamięci jest czas dostępu, tak krótki jak dla kieszeni zlokali-
zowanych na multiprocesorze. Pamięć współdzieloną zaleca się wykorzystywać, jeśli wiele wątków
odczytuje te same dane, przykładowo z niewielkiej wspólnej tablicy w celu wykonywania operacji
wewnątrz macierzy — np. obliczania wyznacznika macierzy. Gdy wykorzystanie całej pamięci współ-
dzielonej w dedykowany sposób nie jest konieczne, można przy zachowaniu odpowiedniego sposobu
adresowania posłużyć się nią tak, aby działała jako szybka pamięć lokalna (np. w przypadku nie-
dostatku rejestrów) albo jako ręcznie obsługiwany mechanizm kieszeni dla pamięci globalnej — ten
sposób został przetestowany podczas realizacji klasyfikatora najbliższego sąsiada, wyniki testu w pod-
rozdziale 3.8.

Fermi wprowadza nowe elementy do organizacji pamięci — kieszeń pierwszego i drugiego po-
ziomu. Jest to znaczne uproszczenie dla programistów: łatwiej wykorzystać pamięć globalną oraz
ograniczona została potrzeba emulowania kieszeni za pomocą pamięci współdzielonej. Kieszeń pierw-
szego poziomu jest zlokalizowana na multiprocesorze, a kieszeń drugiego poziomu jest na urządzeniu,
wspólna dla wszystkich multiprocesorów. Wprowadzone w Fermi dodatkowe kieszenie utworzyły hie-
rarchię pamięci, przedstawioną na rysunku 2.5. W Fermi do pamięci globalnej prowadzą dwie ścieżki
dostępu, jedna — poprzez kieszeń poziomu pierwszego; druga — za pośrednictwem kieszeni tek-
stur. Programista musi zdecydować czy warto w danej sytuacji wykorzystać mapowanie tekstur, które
umożliwia powiększenie rozmiaru efektywnie działającej kieszeni o tę dostępną dla tekstur. Mimo
istnienia pozostałych mechanizmów z dwóch powodów może pojawić się potrzeba dodatkowego wy-
korzystania pamięci współdzielonej jako ręcznie zarządzanej kieszeni. Po pierwsze, w celu dokładniej-
szego opisu, które dane mają się znajdować w takiej emulowanej kieszeni, a które mają być usuwane.
Po drugie, po prostu w celu powiększenia całkowitego rozmiaru pamięci przeznaczonej na kieszeń.

Kieszenie pamięci tekstur, stałej oraz nowa w Fermi kieszeń poziomu pierwszego zachowują się
analogicznie do pamięci współdzielonej, tj. dane przechowywane w nich dostępne są jedynie dla wąt-
ków uruchomionych na tym samym multiprocesorze. Stąd konieczność zwrócenia uwagi przez pro-
gramistę na sposób odczytywania pamięci przez poszczególne wątki, który należy realizować tak,
aby kolejność przydziału wątków na dane multiprocesory była analogiczna do kolejności odczytywa-
nia ciągłej pamięci (np. tablic języka C/C++) w kodzie wykonawczym, uwzględniając przewidywalną
synchronizację wątków. W przypadku kieszeni pierwszego poziomu jest to bardzo istotne, ze względu
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Rysunek 2.5: Hierarchia pamięci w CUDA wersji Fermi. Źródło: [28].

na to, że odczytywanie do kieszeni zawiera też otoczenie żądanej komórki pamięci (z wyrównaniem
do 128 bajtów). Istotę tego sposobu odczytywania można zobrazować poprzez problem, w którym
kolejne wątki operują na danych zapisanych jako kolejne elementy tablicy. W tym przypadku przy
odczytywaniu 4-bajtowych elementów tablicy w pamięci globalnej, dopiero co 32 wątek wymusza
faktyczne wczytanie danych do kieszeni z prawdziwej pamięci globalnej. Warunkiem koniecznym
wystąpienia takiej realizacji wczytywania jest przypisanie co najmniej po 32 wątki do jednego mul-
tiprocesora. W architekturze Fermi 32 wątki są wykonywane jednocześnie (tj. równolegle i w pełnej
synchronizacji — co do instrukcji) — w dokumentacji programistycznej CUDA [29] zestaw takich
wątków jest określony angielskim słowem warp.

2.3.4 Techniczne parametry pamięci

W obecnie wydanych specyfikacjach CUDA została zachowana pierwotna lokalizacja oraz podział
na typy pamięci, jednak czas dostępu do pamięci uległ zmniejszeniu ze względu na zastosowanie do-
datkowego mechanizmu kieszeni. Wraz z rozwojem architektury CUDA — implikującym zmianę spe-
cyfikacji — zmieniają się też rozmiary innych od globalnej typów pamięci (rozmiar pamięci globalnej
zależy przede wszystkim od modelu karty graficznej). W podrozdziale 2.3.3 (wprowadzającym ter-
minologię opisującą typy pamięci) zostały zapisane wielkości pamięci dla specyfikacji podstawowej
CUDA. W wersji Fermi wielkości pamięci zostały zwiększone [28]. Liczba rejestrów 4-bajtowych
na każdym multiprocesorze to 8192 w specyfikacjach 1.0–1.1, 16384 w specyfikacjach 1.2–1.3 oraz
32768 w specyfikacjach 2.0–2.1. W przypadku wykonywania obliczeń na liczbach zmiennoprzecin-
kowych podwójnej precyzji, na potrzeby przechowywania każdej liczby zajmowane są dwa rejestry.
Pamięć lokalna w wersji Fermi została rozszerzona z 16 KB do 512 KB na każdy wątek oraz podlega
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temu samemu dwupoziomowemu mechanizmowi kieszeni co pamięć globalna. Pamięć współdzielona
w specyfikacji Tesla ma rozmiar 16 KB w obrębie każdego multiprocesora, w Fermi dostępne jest jej
rozszerzenie do 48 KB, wtedy rozmiar kieszeni poziomu pierwszego ustalany jest na 16 KB. Pamięć
stała ma rozmiar 64 KB na urządzeniu (tj. globalnie, niezależnie od liczby multiprocesorów) w każdej
specyfikacji, a jej kieszeń to 8 KB przypadające na każdy multiprocesor. Kieszeń poziomu pierwszego
ma rozmiar 48 KB (lub 16 KB w przypadku wymienienia funkcjonalności na pamięć współdzieloną)
na każdym multiprocesorze, kieszeń poziomu drugiego ma rozmiar 768 KB na urządzeniu. Kieszeń
tekstur ma rozmiar 6 KB lub 8 KB zależnie od konkretnej karty graficznej.

W Fermi dla zapewnienia zgodności ze stylem programowania C++ wprowadzono unifikację adre-
sów pamięci globalnej, lokalnej oraz pamięci współdzielonej. W wyniku tego umożliwiono łatwe wy-
korzystanie wskaźników. Unifikacja adresów oraz udostępnienie alokacji i zwalniania pamięci w funk-
cjach jądra umożliwia lepsze wykorzystanie zalet programowania obiektowego.

2.3.5 Mechanizmy redukujące koszt wykorzystania pamięci

Nie wszystkie zadania obliczeniowe są odpowiednie do realizacji w środowisku CUDA. Istotnym
kryterium w doborze zadań jest stosunek liczby wykonywanych operacji arytmetycznych do liczby
przypadających im dostępów do pamięci, tzw. intensywność arytmetyczna [43]. Do realizacji w śro-
dowisku CUDA wskazany jest wybór problemów o wysokiej intensywności arytmetycznej. W celu
poszerzenia zakresu zadań, do których środowisko CUDA może być stosowane, wprowadzono sprzę-
towe mechanizmy optymalizacji dostępu do pamięci. Poniżej przedstawiono kilka wybranych me-
chanizmów, których użycie daje zadowalające efekty. Stosowanie mechanizmów redukujących koszt
wykorzystania pamięci przez programistę w sposób wydajny wymaga jednak świadomości ich ist-
nienia i znajomości sposobu ich działania, chociaż producent w nowych wersjach architektury CUDA
stopniowo ogranicza warunki konieczne do uruchomienia tych optymalizacji. Ma to skutkować mniej-
szymi restrykcjami, a zatem częstszym stosowaniem mechanizmów, a nawet w niektórych przypad-
kach korzystaniem z nich nieświadomie — czyniąc programowanie w środowisku CUDA prostszym.

Jednoczesny dostęp

W architekturze CUDA jest do dyspozycji mechanizm złączenia (z ang. coalescing — złączenie,
zlewanie się), który umożliwia jednoczesny dostęp do wielu komórek pamięci przez kolejne wątki.
Według specyfikacji Tesla można zastosować odczyt po 4 bajty lub po 8 bajtów do kolejnych 16
wątków (według słownictwa z dokumentacji programistycznej [27] 16 wątków w obrębie jednego
multiprocesora to w języku angielskim half-warp). Realizacja odczytywania danych odbywa się jest
w jednej transakcji, zmniejszając nawet 16 razy liczbę koniecznych odczytań w porównaniu z naiw-
nym dostępem do pamięci. Możliwe jest też odczytanie po 16 bajtów do kolejnych 16 wątków, jednak
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skutkuje to wykonaniem dwóch transakcji. Analogicznie, możliwy jest zapis danych z wykorzysta-
niem mechanizmu złączenia.

Wraz z rozwojem CUDA rozbudowa warstwy sprzętowej kontrolera pamięci pozwoliła na zmniej-
szenie rygorów koniecznych do uruchomienia złączenia. Od wersji CUDA 1.2 może występować za-
miana kolejności wątków w obrębie bloku 16 wątków, biorących udział w złączeniu. Ponadto, w Fermi
mechanizm złączenia dobrze współpracuje z kieszenią pierwszego poziomu, usprawniając możliwości
odczytu przez kolejne wątki w przypadku braku wyrównania danych w pamięci. W Fermi możliwe
jest odczytanie w jednej transakcji do 128 bajtów, w analogii do poprzedniego przykładu, może to być
odczyt 4-bajtowych słów do 32 wątków.

Istnieje jeszcze jedna metoda jednoczesnego dostępu do wielu komórek pamięci, przydatna
zwłaszcza we wczesnych specyfikacjach CUDA, z powodu braku kieszeni pamięci globalnej. Me-
todą tą jest odczyt wielobajtowy, pozwalający wczytać z pamięci globalnej do rejestrów pojedynczego
wątku jednorazowo strukturę (w nomenklaturze języka C) o maksymalnie 16 bajtach. Dane wczyty-
wane są w wyniku jednej transakcji do sąsiednich rejestrów — przypisanych do jednego wątku. Na
przykładzie możliwego zastosowania w postaci wczytania struktury składającej się z 4 liczb zmien-
noprzecinkowych pojedynczej precyzji (można wykorzystać zdefiniowaną strukturę float4, domyślnie
włączaną do kodu przez kompilator nvcc), można zauważyć, że mechanizm ten wynika z pierwotnego
wykorzystania w przetwarzaniu grafiki komputerowej, tj. widoczna jest analogia do metody przeka-
zywania danych o wierzchołkach do vertex shadera.

Wielowątkowość realizowana sprzętowo

Mechanizm wielowątkowości realizowanej sprzętowo (ang. hardware multithreading) polega na
przełączaniu wątków w sposób sprzętowy, gdy uruchomiony wątek oczekuje na dostęp do pamięci.
Zestaw wszystkich rejestrów zlokalizowanych na multiprocesorze jest wspólny dla wszystkich wątków,
również tych uśpionych. Podczas sprzętowego przełączania kontekstu nie występuje zapisywanie na
stos zestawu rejestrów i licznika instrukcji. Poszczególne wątki mają przypisane do siebie rejestry,
z których jedynie one mogą korzystać. Stąd wynika skrócenie czasu wykonywania w porównaniu ze
zwykłym przełączaniem wątków w systemie operacyjnym. Istotne jest, aby w związku z ograniczoną
liczbą dostępnych rejestrów zadbać, żeby liczba wątków wykonywanych na każdym multiprocesorze
nie była zbyt duża.

Zmienne automatyczne

Gdy wybrana liczba wątków uruchomionych jednocześnie jest zbyt duża, tj. niemożliwe jest prze-
chowanie w rejestrach wszystkich niezbędnych danych, kompilator środowiska CUDA rozpoznaje taką
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sytuację w czasie kompilacji i rozpoczyna w niezbędnych miejscach wykorzystywać samoistnie zapis
do pamięci lokalnej. Programista nie ma w kodzie bezpośredniego wpływu na wykorzystanie tego
zabiegu, ponieważ deklaracja zmiennej przechowywanej w rejestrach lub pamięci lokalnej to deklara-
cja zwykłej zmiennej automatycznej języka C/C++. W wyniku decyzji kompilatora o wykorzystaniu
znacznie wolniejszej pamięci lokalnej następuje zazwyczaj pogorszenie czasu wykonania programów
jądra. Za pomocą opcji kompilatora można ustawić wypisanie na ekran w trakcie kompilacji wielko-
ści wykorzystywanej pamięci lokalnej, w celu upewnienia się o braku jej nadmiernego wykorzystania.
Istnieje również specjalna wartość — współczynnik wypełnienia — opisująca stosunek zajętych reje-
strów do ich całkowitej liczby. Ta wartość jest mierzona przez narzędzie do profilowania kodu jądra
w trakcie działania skompilowanego, testowanego programu. W celu skorzystania z tego narzędzia —
nazwanego CUDA Profiler — należy w systemie operacyjnym ustawić specjalną zmienną środowi-
skową, a następnie po wykonaniu całego programu należy przeczytać raport, w którym mogą być
wypisane parametry wykorzystania rejestrów, liczby odczytów i zapisów pamięci ze złączeniem i bez
złączenia (oraz inne wartości, ustawiane dodatkowo) z rozróżnieniem na poszczególne wywołania pro-
gramów jądra (w opisie zastosowane są nazwy funkcji odpowiadające danemu jądru oraz wyróżnione
są kolejne uruchomienia). Dostępne jest też narzędzie do profilowania kodu w wersji z interfejsem
graficznym, nazywa się CUDA Visual Profiler.

Oprócz wykorzystania funkcji CUDA Profilera, możliwe jest przeczytanie kodu programów jądra
w formie assemblera. Można to zrobić na podstawie tekstowej wersji kodu pośredniego PTX lub wy-
godniej, za pomocą dekompilatora decuda [21]. Jest to narzędzie przeznaczone do wersji CUDA 1.0,
zrealizowane niezależnie od producenta architektury CUDA, na zasadzie inżynierii wstecznej plików
CUBIN, PTX i kodu wysokiego poziomu CUDA. Ponadto, oprócz oceny zajętości rejestrów jest to
rozwiązanie pozwalające dostrzec też inne możliwości optymalizacji lub błędne wyobrażenie o reali-
zacji pewnych operacji, ponieważ deasemblacja jest wykonana na podstawie finalnego binarnego kodu
zapisanego w plikach CUBIN. Przykładowo, na podstawie analizy kodu w ten sposób stwierdziłem,
że mechanizm odczytu wielobajtowego nie działa z pamięcią współdzieloną oraz pamięcią stałych,
a także struktura szesnastu jednobajtowych wartości nie jest odczytywana poprawnie do szesnastu
rejestrów (w trakcie jednej transakcji). Jeśli istnieje potrzeba takiego wykorzystania mechanizmu od-
czytu wielobajtowego, należy wczytać strukturę ze zmiennymi po 4 bajty każda, a następnie ręcznie
rozpakować wartości na zasadzie przesunięć bitowych, operacja ta będzie wykonana w ramach pamięci
multiprocesora i nie będzie już powodować obciążenia magistrali danych.

Stosowanie mechanizmu wielowątkowości realizowanej sprzętowo oraz odpowiednie zarządzanie
pamięcią lokalną wymaga prawidłowego dobrania współczynnika wypełnienia poprzez dopasowanie
odpowiedniej liczby wątków jednocześnie uruchomionych, uwzględniając liczbę dostępnych multi-
procesorów oraz dostępną liczbę rejestrów w wybranej ostatecznie architekturze działania. Gdy liczba
wątków jest zbyt duża, automatyczne wykorzystanie pamięci lokalnej powoduje dłuższy czas wykony-
wania funkcji jądra, natomiast zbyt mała liczba wątków nie pozwala w pełni wykorzystać możliwości
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0 64k

Wskazanie na statycznie alokowany
obszar pamięci stałej.

Przesunięcia uzyskiwane poprzez numerację alokowanego dynamicznie obszaru
wewnątrz zaalokowanej statycznie tablicy w pamięci stałej.

Rysunek 2.6: Sposób realizacji dynamicznej alokacji w ramach pamięci stałej.

wielowątkowości realizowanej sprzętowo, również powodując dłuższy czas wykonywania.

2.3.6 Realizacja dynamicznego zarządzania pamięcią stałą

Z powodu ograniczeń, którym podlega pamięć stała (opisanych w podrozdziale 2.3.3), postanowi-
łem zaimplementować bibliotekę umożliwiającą alokację dynamiczną. Realizacja bazuje na koncepcji
zarządzania pamięcią poprzez alokację statyczną większej ilości ciągłej pamięci, a następnie wewnątrz
niej na zapewnieniu zarządzania dynamicznego. Jednak nadal takie rozwiązanie podlega ograniczeniu
widoczności tylko w ramach jednego pliku kodu źródłowego. Zadanie zostało zrealizowane poprzez
utworzenie biblioteki szablonów klas, nazwanej Constant Memory Manager, została ona wykorzy-
stana przy realizacji klasyfikatora najbliższego sąsiada.

Technicznie realizacja zarządzania dynamicznego pamięcią stałą polega na statycznym zaaloko-
waniu tablicy bajtowej o ustalonym rozmiarze (w języku C/C++ char[]). Następnie przydzielana jest
pamięć dla poszczególnych zmiennych wewnątrz tej tablicy. Zmienne są numerowane podczas ich
definiowania. Ich numer za pomocą odpowiedniej metody klasy jest przetwarzany na potrzebne prze-
sunięcie (ang. offset) względem adresu początkowego tablicy bajtowej. Przesunięcie jest obliczane
w części kodu przeznaczonej dla CPU i przekazywane do funkcji jądra jako parametr wywołania.
Schemat działania jest przedstawiony na rysunku 2.6. Dane, którymi inicjalizowane są zmienne w pa-
mięci stałej, wprowadzane są tylko w części kodu przeznaczonej dla CPU, jest to wymóg działania
pamięci stałej. Zalecane jest statyczne alokowanie możliwie małego obszaru pamięci stałej pod to za-
stosowanie, tak aby pamięć stała mogła być wykorzystana też w innych plikach lub tam, gdzie może
być ona wykorzystywana przez zastosowane biblioteki wyższego poziomu.

Dopuszczalne jest stosowanie zmiennych różnego typu wewnątrz zaalokowanego obszaru, tech-
nicznie zapewnione jest to przez mechanizm szablonów C++. Dozwolone operacje to: odwoływanie
się do zmiennych alokowanych dynamicznie w kodzie GPU, alokacja, kopiowanie z pamięci zwią-
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zanej z CPU oraz z pamięci związanej z GPU; zwalnianie pamięci; wykonywanie defragmentacji, tj.
uporządkowania danych likwidującego nieciągłości poprzez porządkowanie według zadanego wyrów-
nania. Przyjąłem założenie, że operacja defragmentacji musi być wykonywana jawnie, aby programi-
sta wiedział, kiedy przechowywane przesunięcia tracą ważność. Klasa zarządzająca pamięcią stałą
uwzględnia wyrównania do 4/8/16 bajtów, aby możliwe było zastosowanie odczytów wielobajtowych
(jednak z dokumentacji nie wynika jasno czy z pamięci stałej możliwe jest odczytanie więcej niż 4
bajty przez wątek jednorazowo). Analiza kodu z deasemblacji programem decuda [21], potwierdziła
jedynie występowanie odczytów do 4 bajtów włącznie.

2.4 Perspektywy rozwoju przetwarzania GPGPU

Architektura CUDA w specyfikacji podstawowej ma wiele cech wynikających z pierwotnego zasto-
sowania — generowania grafiki komputerowej. Karty graficzne wykonane w tej technologii istnieją
na rynku od 2006 roku a dynamika ich ewolucji jest bardzo wysoka, zatem można określić kieru-
nek ich bieżącego rozwoju. Następuje zwiększenie liczby tranzystorów (ciepło jest kompensowane
poprzez zastosowanie mniejszego procesu produkcyjnego), skutkujące wprowadzeniem do układów
coraz większej liczby rdzeni CUDA. W specyfikacji CUDA 2.1 (Fermi GF110) na każdym multipro-
cesorze umieszczone jest 48 procesorów strumieniowych (rdzeni CUDA) zamiast tak jak w bazowej
wersji Fermi — 32, natomiast w wersji CUDA 1.0–1.1 było to 8 procesorów strumieniowych. Karty
w wersji Tesla były wykonywane w procesie produkcyjnym 65 nm, później wydane egzemplarze już
w 55 nm. Karty w wersji Fermi są wykonywane w procesie produkcyjnym 40 nm, a układy w kolejnej
wersji Kepler wykonywane są w procesie produkcyjnym 28 nm. (dostępne od 2012 roku [35]). Oprócz
zwiększania mocy obliczeniowej, istnieje tendencja do zwiększania ilości pamięci. Te zmiany, wraz
z wprowadzeniem oszczędzania energii (kroki taktowania procesora oraz pamięci) są analogiczne do
tendencji na rynku CPU.

W architekturze Kepler zwrócono uwagę na wydajność w przeliczeniu na jednostkę poboru mocy,
osiągnięto poprawę trzykrotną w porównaniu z architekturą CUDA w wersji Fermi. Zostało to uzy-
skane między innymi poprzez przebudowę multiprocesora: zmieniona została proporcja zastosowa-
nego sprzętu odpowiadającego za sterowanie do jednostek wykonujących faktyczne obliczenia —
zwiększono liczbę rdzeni CUDA do 192 na każdym multiprocesorze. Karta graficzna będąca przed-
stawicielem wersji Kepler — GeForce GTX 680 — posiada sumarycznie 1536 rdzenie CUDA, a także
zwiększoną dwukrotnie liczbę rejestrów oraz rozmiar kieszeni drugiego poziomu. Architektura CUDA
w wersji Kepler wpisuje się w zarysowaną tendencję zwiększania mocy obliczeniowej, jednak wpro-
wadza niewiele znaczących nowości z punktu widzenia interfejsu programistycznego. Wyróżnić na-
leży udostępniony mechanizm dynamicznego zrównoleglenia (ang. Dynamic Parallelism), pozwala on
na łatwiejszą obsługę zagnieżdżonych pętli. Są one zapisywane za pomocą takiego samego interfejsu
jak główne wywołania funkcji jądra (pozwala też na stosowanie rekurencji).
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Ponadto, można spostrzec tendencję do upraszczania sposobu implementacji algorytmów w ob-
liczeniach ogólnego przeznaczenia na kartach graficznych, głównie poprzez zmniejszenie wymagań
w optymalnym wykorzystaniu pamięci. Widać to na przykładzie zmniejszenia restrykcji dla wykorzy-
stania mechanizmu złączenia. Programista w większej liczbie przypadków nie musi świadomie zapla-
nować wykorzystania tego narzędzia, aby spełniło swoje zadanie w zmniejszeniu czasu potrzebnego
na dostęp do pamięci. Fakt ten podkreśla zarysowany kierunek dążenia do uniwersalności i ułatwienia
pracy programisty w środowisku CUDA.

2.4.1 Operacje arytmetyczne niedokładne

Kolejnym przykładem wpisującym się w pokazaną tendencję jest wprowadzenie instrukcji proce-
sora FMA (ang. fused multiply-add). Wykonanie po sobie mnożenia i dodawania jest jedną z czę-
sto wykonywanych operacji w przetwarzaniu grafiki komputerowej oraz w kodzie inicjalizującym
zmienne w funkcji jądra (w tym ostatnim przypadku dotyczy to określenia liczby porządkowej wątku).

d = a · b+ c (2.1)

Twórcy środowiska CUDA uwzględnili tę operację, wprowadzając w podstawowej specyfikacji CUDA
instrukcję procesora MAD (ang. multiply-add) wykonującą te dwa działania (przedstawione na rów-
naniu 2.1) w czasie przeznaczonym dla jednej operacji arytmetycznej (4 takty procesora). Instrukcja
ta umożliwia wykonanie obliczenia zarówno na liczbach zmiennoprzecinkowych, jak i całkowitych.
Jednak w przypadku liczb zmiennoprzecinkowych operacja MAD jest niezgodna ze specyfikacją IEEE
754-1985, ponieważ po wykonaniu mnożenia następuje obcięcie, zamiast zaokrąglenia. To powoduje,
że obliczenie tego samego zadania na CPU i GPU wykorzystującego tę operację może dawać różne
wyniki (wykorzystanie MAD jest realizowane automatycznie przez kompilator nvcc, wtedy gdy wy-
stępuje w programie po sobie operacja mnożenia i dodawania wykonywana na tej samej zmiennej).
W większości przypadków pozostaje to bez znaczenia, jednak jest to istotne w procesie porównywania
czy analogiczny program uruchomiony na CPU i GPU pracuje w ten sam sposób — podczas sprawdza-
nia czy kod został prawidłowo napisany. Innym przypadkiem jest sytuacja, gdy program ma pracować
w środowisku heterogenicznym, składającym się jednocześnie z procesorów CPU i GPU, a progra-
miści starają się uzyskać prawidłowe numerycznie implementacje algorytmów [42]. Aby zrealizować
poprawnie ten przypadek można skorzystać z udostępnionych wewnętrznych funkcji kompilatora (ang.
intristic functions), umożliwiających wymuszenie wykonania osobnych operacji mnożenia i dodawa-
nia. Dostępne są też pozostałe operacje arytmetyczne oraz różne warianty zaokrąglania w przypadku
rezultatu niedokładnego. Wybór metody zaokrąglenia następuje spośród operacji: matematycznego
zaokrąglania (ang. round-to-nearest-even), obcinania (ang. round-towards-zero), sufitu (ang. round-
up) oraz podłogi (ang. round-down). Zatem do wyboru jest zaokrąglanie zgodne z większością kon-
figuracji domyślnych środowisk stosujących normę IEEE 754-1985 (w tym kompilatory dla CPU).
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W Fermi, ponadto, wprowadzono poprawioną operację, dla odróżnienia z nową nazwą — FMA —
działającą zgodnie z definicją umieszczoną w IEEE 754-2008. W wyniku zastosowania standaryzacji
programista nie musi już pamiętać podczas testowania swojego programu o kolejnym mechanizmie
technologii CUDA, wynikającym z pierwotnego zastosowania kart graficznych, w którym precyzja
obliczeń była determinowana przez optyczne możliwości użytkownika końcowego. Podstawowe ope-
racje arytmetyczne spełniają standard IEEE 754, jednak te bardziej złożone, takie jak funkcje trygo-
nometryczne czy pierwiastkowanie, a nawet dzielenie (w podstawowej specyfikacji CUDA) w celu
uzyskania lepszej wydajności są wykonywane w sposób odbiegający od specyfikacji, mniej dokładny.
Tzn. dla niektórych wartości argumentów wejściowych, ich wyniki odbiegają od tych przyjętych dla
koprocesorów zmiennoprzecinkowych FPU (ang. Floating Point Unit) — obecnie zintegrowanych
z CPU. Od wersji CUDA 2.0 istnieje pełna zgodność dzielenia, przywrócenie poprzedniej funkcjonal-
ności jest możliwe poprzez przełączniki kompilatora (np. --prec-div). Mimo to, nadal należy zachować
ostrożność, gdyż nawet kolejność równoważnych działań arytmetycznych może mieć wpływ na wynik,
w przypadku konieczności zaokrąglenia (oznaczonego na wzorze 2.2 symbolem rn od ang. round-to-
nearest), jednego ze składników.

rn(rn(A+B) + C)
?
= rn(A+ rn(B + C)) (2.2)

Obecnie operacja FMA nie doczekała się jeszcze implementacji na procesory CPU, mimo tego, że
uzyskane za jej pomocą rezultaty często są bliższe wartości dokładnej niż za pomocą operacji MAD lub
obydwu operacji wykonanych kolejno [42]. Stąd pozostaje prawdą fakt, że porównywanie rezultatów
uzyskanych za pomocą CPU oraz GPU jest nietrywialne.

2.4.2 Rozszerzenie możliwości zastosowania CUDA

Istnieje ryzyko, że w przyszłości środowisko programistyczne CUDA zostanie wyparte przez ję-
zyk OpenCL, który jest możliwy do zastosowania z kartami graficznymi różnych producentów oraz
wspiera również obliczenia równoległe na procesorach CPU. Firma Nvidia zapewnia wsparcie dla ję-
zyka OpenCL za pomocą kart graficznych wykonanych w architekturze CUDA, stąd małe ryzyko, że
producent porzuci samą architekturę z powodu rosnącej popularności języka OpenCL. Ponadto, ist-
nieją dodatkowe czynniki obniżające szanse na to, takie jak możliwość pisania programów w CUDA
Device API — interfejsie programistycznym bliskim działania karty graficznej; istnienie rozbudowa-
nych bibliotek oraz już zrealizowane wiele projektów w technologii CUDA.

Kolejnym przykładem rozszerzenia zakresu zadań dobrych do wykonania w środowisku CUDA
jest wprowadzenie w Fermi mechanizmu korekcji błędów w pamięci ECC (ang. Error Correction
Code), zapożyczonego z pamięci dedykowanej dla serwerów. Mechanizm ECC polega na stworzeniu
redundancji bitowej dla każdego bajtu danych, w każdym typie pamięci (od kieszeni do pamięci glo-
balnej; w przypadku pamięci globalnej wprowadzono nowe pamięci GDDR5, wspierającego korekcję
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danych). W Fermi zaimplementowano ECC pozwalające na poprawę jednego błędnego bitu lub wy-
krycie dwóch błędnych bitów (wersja ta określana jest skrótowcem w języku angielskim SECDEC).

Wprowadzenie ECC umożliwia zastosowanie CUDA w obliczeniach na danych wrażliwych na
błędy, takich jak dane medyczne czy finansowe. Jest to rodzaj obliczeń daleki od pierwotnego zasto-
sowania układów graficznych, w generowaniu grafiki komputerowej nie ma konieczności zachowania
spójności danych na takim poziomie. Stąd ten typowy dla profesjonalnych obliczeń ogólnego przezna-
czenia mechanizm jest wyłączany, gdy karta pracuje poza środowiskiem CUDA, przy generowaniu
grafiki komputerowej.

Stosowanie ECC jest potrzebne, gdy procesory dedykowane do przetwarzania danych mają być
jednostkami wykonawczymi superkomputera lub są zastosowane w klastrze obliczeniowym (tzn. bę-
dzie ich wiele egzemplarzy i będą wykonywać obliczenia wspólnie w jednym zadaniu). W tym przy-
padku z rachunku prawdopodobieństwa wynika, że z powodu sumarycznie większej ilości pamięci
istnieje znaczące prawdopodobieństwo wystąpienia pojedynczych błędów. Stąd w superkomputerach,
w których skład wchodzi wiele kart dedykowanych do obliczeń ogólnego przeznaczenia Tesla istnieje
potrzeba stosowania mechanizmów korekcji błędów. Przykładowo superkomputer zajmujący w listo-
padzie 2010 roku pierwsze miejsce na wydawanej dwa razy do roku liście TOP500 [40] i w kolejnych
dwóch edycjach miejsce drugie, jest wyposażony w 7168 kart Tesla M2050.

2.4.3 Zestaw narzędziowy CUDA w wersji 4.0

W 2011 roku została wydana nowa wersja zestawu narzędziowego CUDA Toolkit 4.0 [33], wno-
sząca ciekawe nowości w programowaniu w każdej specyfikacji CUDA. Jednak niektóre nowe funk-
cjonalności wymagają do działania układów Fermi. Utworzenie tego zestawu narzędziowego wpisuje
się w przyjętą tezę pracy nad unifikacją układów graficznych i możliwie dużego uproszczenia metod
implementacji algorytmów, tak aby były one wykonywane w sposób wydajny w środowisku masowo
równoległym.

Nowe funkcjonalności dotyczą trzech dziedzin: zmian w rozszerzeniu języka C/C++ i wprowa-
dzeniu dodatkowych bibliotek; metody realizacji uruchamiania funkcji jądra i zarządzania pamięcią
w środowisku wielu kart graficznych (lub układów dedykowanych Tesla) oraz narzędzi upraszczają-
cych testowanie programów (pod kątem wykrywania błędów oraz strojenia wydajności).

Wprowadzono biblioteki Thrust i NPP. Pierwsza z nich pozwala na uproszczenie implementacji
często stosowanych algorytmów. Biblioteka Thrust, wzorowana na C++ Standard Template Library
oraz na bibliotece Boost, jest tylko zbiorem plików nagłówkowych z szablonami (nie wymaga osob-
nej kompilacji). Pozwala na alokację pamięci na GPU i CPU, wygodne kopiowanie danych pomiędzy
nimi oraz ma zaimplementowane przydatne algorytmy: generacji liczb pseudolosowych, transforma-
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cji, redukcji, sortowania, wyszukiwania, wypełniania; oraz wprowadza takie struktury danych jak para
(thrust::pair) i krotka (thrust::tuple), a także pojęcie wektora (thrust::device vector) wraz z iterato-
rami [19]. Natomiast biblioteka NPP (ang. Nvidia Performance Primitives) wprowadza uporządko-
wanie struktur danych do przetwarzania obrazu i obróbki wideo oraz udostępnia podstawowe funk-
cje stosowane w edycji obrazu wykorzystujące potencjał przetwarzania masowo równoległego [32].
Z punktu widzenia tematu niniejszej pracy dyplomowej można podkreślić, że w bibliotece NPP za-
warte są narzędzia wykorzystywane we wstępnym przygotowaniu obrazu do procesu rozpoznawania,
stosowane do poprawy jakości obrazu: filtry morfologiczne (dylacja i erozja), rankingowe oraz splo-
towe. Biblioteka udostępnia też analizę histogramu, operacje na przestrzeniach kolorów, progowanie,
porównywanie obrazów oraz przekształcenia geometryczne.

W ramach uproszczenia obsługi wielu kart graficznych umożliwiono w pojedynczym wątku CPU
dostęp do wielu kart jednocześnie. Udostępniono też wykonywanie transferów danych bezpośred-
nio pomiędzy kartami. Tak więc, nie trzeba już zapewniać komunikacji za pośrednictwem pamięci
podręcznej komputera. Równocześnie dwukrotnie zmniejsza to zaangażowanie szyny danych, a także
upraszcza kod — wystarcza pojedyncza operacja kopiowania. Ta funkcjonalność wymaga stosowania
układów w specyfikacji Fermi i środowiska 64-bitowego. Możliwe jest też wywoływanie funkcji jądra
z wielu wątków, wcześniej należało wykonywać to z głównego wątku procesu.

Wprowadzono unifikację adresów pamięci, poprzez wirtualizację pamięci systemowej (związanej
z CPU) oraz pamięci układów graficznych (dotyczy również wielu kart). Mechanizm ten, nazwany
UVA (ang. Unified Virtual Addressing) umożliwia wykonywanie kopiowania pomiędzy pamięciami
za pomocą jednolitej funkcji. Nie trzeba już wyróżniać z którego typu oraz do którego typu pamięci
następuje kopiowanie. Typy pamięci są rozpoznawane na podstawie adresu. Funkcjonalność UVA do-
stępna jest tylko na kartach graficznych i urządzeniach dedykowanych Tesla wykonanych według spe-
cyfikacji Fermi, ponadto, jedynie w środowisku uruchomieniowym 64-bitowym.

Ostatnia kategoria wprowadzonych nowości to narzędzia pozwalające na lepsze wykrywanie błę-
dów i wąskich gardeł uniemożliwiających wykorzystanie pełnej wydajności architektury CUDA. Zbiór
dostępnych narzędzi został rozbudowany o możliwość automatycznej analizy wydajności, pozwalają-
cej na: utworzenie raportu na temat oceny czynnika ograniczającego; badanie wąskiego gardła w prze-
pustowości przekazywania instrukcji i dostępu do pamięci oraz wyznaczenie średniego współczynnika
wypełnienia dla wybranej funkcji jądra, a nie tylko konkretnych wywołań (współczynnik ten opisany
jest w podrozdziale 2.3.5). Wszystkie te nowe funkcje dostępne są poprzez program Visual Profiler,
który można wykorzystać do testowania kodu przeznaczonego dla wszystkich specyfikacji CUDA.

Ponadto, narzędzie do wykrywania błędów cuda-gdb zostało rozbudowane o obsługę języka C++.
Dodano też możliwość korzystania z deasemblera binarnego kodu zrealizowanego według specyfikacji
Fermi — odpowiada za to narzędzie o nazwie cuobjdump. Do analizy kodu według wcześniejszej
specyfikacji CUDA 1.0–1.1 można również wykorzystać nieoficjalne narzędzie decuda, które zostało
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opisane w podrozdziale 2.3.5.

2.4.4 Redukcja

Operacja redukcji polega na zamianie sekwencji wejściowej na pojedynczą wartość. Sekwencją
wejściową jest najczęściej tablica liczb, a wynikową wartością po prostu liczba. Popularne operacje
realizowane jako redukcja to suma, iloczyn logiczny, minimum, maksimum, wyznaczenie elementu
najmniejszego (argmin) lub największego (argmax). Jednak możliwe jest, aby rezultatem była para —
wykorzystywane jest to przykładowo w przypadku redukcji minmax, tj. jednoczesnego znajdowania
minimum i maksimum (zabieg ten jest stosowany w celu zmniejszenia liczby koniecznych odczytów
danych z pamięci); lub tablica — mniejsza od tablicy wejściowej, reprezentująca wynik warunkowy —
np. podczas wykonywania operacji minimum w tablicy dwuwymiarowej, gdzie warunkiem jest numer
wiersza.

W rozszerzonym języku C/C++ stosowanym przez kompilator nvcc nie ma specjalnych poleceń
rozróżniających funkcję jądra zwykłego od redukcyjnego. Takie rozwiązanie jest stosowane w języku
Brook [43]. Redukcja jest naturalnym elementem języka LISP oraz nakładki OpenMP. Tak więc brak
jawnej redukcji w środowisku CUDA jest dosyć zaskakujący. Jednak w 2011 roku, w zestawie narzę-
dziowym CUDA wersji 4.0 została włączona do źródeł biblioteka Thrust w wersji 1.4. Biblioteka ta
pozwala na wygodne zastosowanie redukcji. Bez niej sposobem na wykonywanie prawidłowej redukcji
była własna implementacja za pomocą zwykłych wywołań jądra, w których należy wykorzystać odpo-
wiednio pamięć współdzieloną. Rozwiązanie wzorcowe zostało przedstawione przez Marka Harrisa
i jest udostępnione jako dokument [15] dołączony do oficjalnego GPU Computing SDK [30]. Jednak
nie jest to rozwiązanie eleganckie programistyczne, ponieważ w celu zapewnienia wysokiej wydajno-
ści, konieczne jest stosowanie wielu powtórzeń kodu, w tym ręcznego rozwijania pętli.

Wykonałem implementację bazującą na wyżej opisanym rozwiązaniu, nazwałem ją Reduction
Templates i została ona wykorzystana podczas realizacji klasyfikatora k-NN. Zaimplementowałem
operacje wyznaczania: sumy, minimum, maksimum, argmin oraz argmax na dowolnych typach, zreali-
zowane jest to za pomocą szablonów C++. Jednak kod został wykonany z myślą o typach 4-bajtowych
(testowane na całkowitym i zmiennoprzecinkowym pojedynczej precyzji), tzn. dostosowana jest do ty-
pów 4-bajtowych liczba wywołań funkcji jądra, a zatem współczynnik wypełnienia i podział pamięci
współdzielonej. Zastosowane zostało rozwijanie pętli, wszystkie operacje poprawnie implementują
mechanizm złączenia dla typów 4-bajtowych (sprawdzone za pomocą CUDA Profile — wszystkie od-
czyty, zapisy tylko częściowo) w wersji kompilowanej dla CUDA 1.0, co oznacza, że złączenie jest ob-
sługiwane przez najbardziej restrykcyjne układy i powinno prawidłowo działać na wszystkich kartach
graficznych wspierających środowisko CUDA. Według danych uzyskanych za pomocą CUDA Pro-
file, w przypadku gdy redukcja jest wykonywana na dużej tablicy, zasoby rejestrów wykorzystywane
są w 100% (według współczynnika wypełnienia). W porównaniu z sekwencyjnym kodem urucho-
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mionym na CPU skrócenie czasu wykonywania wynikające z zastosowania redukcji występuje, gdy
w tablicy jest 500.000 liczb całkowitych w przypadku operacji minimum i maksimum. Zysk widoczny
jest przy niewiele mniejszej tablicy dla operacji sumowania, zapewne z powodu tego, że operacje aryt-
metyczne wykonywane są szybciej niż porównania oraz przy większej tablicy w przypadku operacji
argmin i argmax, ponieważ operacje te w przypadku kodu wykonywanego na GPU wymagają prze-
kazywania drugiej zmiennej wynikowej — numeru porządkowego. Jednak nie jest to jedyny powód
uzyskania krótszego czasu realizacji obliczeń z wykorzystaniem redukcji na GPU — dodatkowo li-
kwidowana jest potrzeba przesyłania całej tablicy z pamięci karty graficznej do pamięci widocznej
przez procesor CPU, aby za pomocą niego wykonać zadaną operację. Przesyłanie samej wartości wy-
nikowej jest znacznie mniej kosztowne pod względem czasu, a często wartość ta jest potrzebna wy-
łącznie do dalszych obliczeń na GPU i wcale nie musi być przesyłana do pamięci związanej z CPU. To
powoduje opłacalność stosowania redukcji już przy zadaniach znacznie mniejszych. Wyniki przedsta-
wione w tabeli 2.1 oraz na wykresie 2.7 dotyczą zrealizowanego testu różnego typu redukcji tablicy
1.000.000-elementowej wartości całkowitych. Porównawcza wersja CPU dotyczy jednego rdzenia —
tzn. kodu zrealizowanego sekwencyjnie. Ponadto, z powodu dołączenia do zestawu narzędziowego
CUDA w wersji 4.0 biblioteki Thrust, wykonałem testy porównawcze redukcji zrealizowanej za jej
pośrednictwem i również umieściłem ich wyniki w tabeli 2.1.

Sprzęt testowy, na którym było wykonywane przedstawione porównanie redukcji, to komputer
przenośny o procesorze 2.23 GHz wyposażony w kartę GeForce 9600M GT, dokładny opis zastoso-
wanego sprzętu znajduje się w podrozdziale 3.7.

Tabela 2.1: Czasy wykonywania [s] testowanych redukcji.

Typ CPU GPU Thrust GPU
Konfiguracja sprzętowa Komputer 1 Komputer 1 Komputer 1
Sumowanie 49 6 5
Minimum 45 7 6
Maksimum 45 7 6
Arg Min 45 10 6
Arg Max 45 10 6

Ze zrealizowanego testu wynika, że mechanizm redukcji pozwala uzyskać znaczące przyspie-
szenia, a ponadto należy uwzględnić fakt likwidacji dodatkowego opóźnienia w kopiowaniu danych
z GPU do CPU, aby wykonywać operacje w sposób mniej skomplikowany. Dlatego postanowiłem za-
implementować redukcję w algorytmie k-NN. W wyniku likwidacji przesyłania tablicy danych w te-
stowanym klasyfikatorze k-NN zysk jest widoczny przy stosowanym zbiorze uczącym, tj. przy tablicy
o wielkości 60.000, na której wykonywana jest redukcja typu argmin. Zdecydowałem się również pod-
jąć próbę wymiany kodu odpowiadającego za redukcję w algorytmie SVM w implementacji multisvm.
Autor biblioteki multisvm, zdecydował się na częściowe przeniesienie redukcji na odpowiednie opera-
cje procesora CPU. A powyższe wyniki w testach redukcji oraz w realizacji algorytmu k-NN pokazują,
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Rysunek 2.7: Porównanie czasów wykonania wybranych redukcji.

że warto jednak stosować redukcję zamiast kopiowania danych na CPU i dopiero tam prowadzenia
obliczeń. Modyfikacja polega na wprowadzeniu redukcji z biblioteki Thrust w różnych wariantach
(zostało to opisane w podrozdziale 4.7).

Sposób wykonywania redukcji, w sposób realizowany w bibliotece Thrust wpisuje się w przedsta-
wioną tendencję uproszczenia programowania CUDA.

2.5 Podsumowanie

Rozdział ten pokazuje, w jaki sposób pierwotne zastosowanie kart graficznych wpłynęło na projekt
architektury CUDA oraz w konsekwencji na ograniczenia programistyczne w pierwszej specyfikacji
środowiska CUDA do obliczeń ogólnego przeznaczenia. Pokazane jest też, jak pod wpływem rosnącej
popularności technologii CUDA, producent zdecydował się na próbę uproszczenia programowania
poprzez zmniejszenia wszelkiego rodzaju ograniczeń oraz zastosowanie mechanizmów dalekich od
przetwarzania grafiki komputerowej, umożliwiających poszerzenie zakresu zadań, których realizacja
w środowisku CUDA jest zasadna.
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Przedstawione są kolejne wprowadzane nowości i ciekawe mechanizmy, dające realne skrócenie
czasu wykonywanych obliczeń. Ponadto, wyróżnione są optymalizacje przetestowane przeze mnie
podczas realizacji klasyfikatora k-NN i modyfikacji implementacji klasyfikatora SVM, które w na-
stępnych rozdziałach są opisane z punktu widzenia docelowej realizacji.
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Rozdział 3

Analiza klasyfikatora najbliższego sąsiada

3.1 Algorytm k-NN

Klasyfikator najbliższego sąsiada może być zdefiniowany na dwa sposoby. Prostsza wersja defini-
cji pochodzi od zasady najbliższego sąsiada, której zapis w postaci algorytmicznej (krokowej) został
przedstawiony w podrozdziale 3.3. W ten sposób określony klasyfikator najbliższego sąsiada wpisuje
się w kategorię klasyfikatorów nieliniowych. Bardziej skomplikowana postać definicji k-NN to wypro-
wadzenie z klasyfikatorów bazujących na rachunku prawdopodobieństwa. Jedną z nieparametrycznych
metod przybliżania nieznanej funkcji gęstości prawdopodobieństwa jest metoda szacowania gęstości
k najbliższego sąsiada. Z charakterystyki klasyfikatorów Bayesa (opisanej w podrozdziale 1.3.1) wy-
nika w jaki sposób wykorzystać uzyskaną funkcję gęstości prawdopodobieństwa do zdefiniowania
klasyfikatora najbliższego sąsiada — należy skorzystać z reguły klasyfikacji Bayesa w postaci wzoru
1.2.

Możliwe jest uzyskanie oszacowania błędu klasyfikacji w porównaniu do błędu klasyfikacji opty-
malnej Bayesa. Klasyfikator k-NN wypada korzystnie, tj. zastosowanie go pozwala zachować wysoki
współczynnik poprawności — przyczyny istnienia tej cechy zostały opisane w podrozdziale 3.2.1.

Przedstawione definicje dla uproszczenia zapisu są ograniczone do przypadku dwóch klas. Gdy
brane są pod uwagę więcej niż dwie klasy należy wykonać dodatkowe klasyfikacje według wybranej
metody, np. można wykorzystać porównania hierarchicznie (uwzględniając cechy wspólne poszcze-
gólnych klas) lub po prostu porównać każdą klasę z każdą. W przypadku wykonanej implementacji
algorytmu k-NN zastosowałem kryterium liczbowe, tzn. ostatecznych kryterium wyboru klasy jest
wartość minimum z odległości obiektu od elementu uczącego wybranej klasy.
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3.2 Metoda k-NN przybliżania funkcji gęstości prawdopodobień-
stwa

Algorytm przybliżania funkcji gęstości prawdopodobieństwa k-NN [39] polega na wyznaczeniu
zmiennej objętości V (x) w sensie n-wymiarowym. Symbolem x oznaczona jest zmienna losowa re-
prezentująca możliwe wektory w przestrzeni cech. Wyznaczona hiperobjętość ma zawierać k najbliż-
szych wektorów uczących. Odległość jest tutaj rozumiana według wybranej miary w przestrzeni cech.
Objętość ta może być wyznaczona przez różne figury, najczęściej hipersferę lub hipersześcian. Wzór
na przybliżoną funkcję gęstości prawdopodobieństwa to:

p̂(x) =
k

NV (x)
, (3.1)

gdzie N to liczba wszystkich wektorów zbioru uczącego (zawartych w wyznaczonej hiperobjętości
oraz znajdujących się poza nią). Gdy spełniony jest warunek:

lim
(k,N)→(+∞,+∞)

(
k

N
) = 0

to p̂(x) dąży asymptotycznie do funkcji gęstości prawdopodobieństwa.

Przyjmując hipersferę do wyznaczenia objętości (tj. stosując miarę Euklidesa — wzór 3.7), wybie-
rane są promienie dla każdej z klas. Dla czytelności przedstawione tu wyprowadzenie ograniczone jest
do dwóch klas. Promienie są wybrane w taki sposób, aby w hipersferze mieściło się k punktów; dla
klasy ω1 promień r1 oraz dla klasy ω2 promień r2. Przyjęto, że k jest jednakowe dla wszystkich klas.
Jednak nie jest to konieczne dla poprawności dalszego wyprowadzenia. Wzór na objętość hiperkuli
w przestrzeni o wymiarach n to:

Vn =
π

n
2

Γ(n
2

+ 1)
· rn (3.2)

gdzie Γ to funkcja gamma określona wzorem:

Γ(z) =

+∞∫
0

tz−1 e−t dt (3.3)

dla z ∈ C oraz uproszczony jej zapis:
Γ(n+ 1) = n! (3.4)

dla n ∈ N. Klasyfikacja wektora testowego x do klasy ω1 następuje, gdy

kN2V2
kN1V1

>
P (ω2)

P (ω1)
· λ21 − λ22
λ12 − λ11

(3.5)
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oraz do klasy ω2 w przeciwnym przypadku. Oznaczenia λij pochodzą od macierzy straty reprezen-
tującej, jaki jest koszt sklasyfikowania próbki do błędnej klasy. Skrót λij pochodzi od prawdopodo-
bieństwa warunkowego λ(αi|ωi), oznaczającego koszt podjęcia akcji αi pod warunkiem, że naturalną
(rzeczywistą) klasą próbki jest klasa ωi. Różnice pomiędzy wartościami λij oraz λji występują jeśli
koszt błędu klasyfikacji zależy od konkretnej klasy. W przeciwnym przypadku mówi się o ryzyku
zero-jedynkowym [5], w którym współczynnik (λ21 − λ22)/(λ12 − λ11) wynosi 1.

Można zróżnicować istotność poszczególnych klas poprzez pozostawienie różnych wartości k,
liczby wszystkich wektorów uczących N , prawdopodobieństwa a priori przynależności próbki do da-
nej klasy, straty związanej ze złą decyzją λ oraz metody obliczania hiperobjętości V . W przypadku
najprostszym (tj. to samo k, takie same liczby próbek w klasach N , takie same prawdopodobieństwo
a priori, zastosowanie hipersfery w obydwu przypadkach oraz ryzyko zero-jedynkowe), wzór dla n-
wymiarów (n ∈ N) sprowadza się do porównania promieni:

(r2)
n

(r1)n
> 1. (3.6)

Stosując miarę Euklidesa w przestrzeni Rn:

de(x, y) = ‖x− y‖ =

√√√√ n∑
i=1

(xi − yi)2 (3.7)

wiadomo, że ri > 0, gdzie i = 1..2 (liczba klas). Stąd wzór sprowadza się do zwykłego porównania
promieni:

r2 > r1. (3.8)

Gdy warunek ten jest spełniony klasyfikacja próbki następuje do klasy ω1, w przeciwnym przypadku
do klasy ω2. Przypadek gdy oba promienie są równe należy rozstrzygnąć arbitralnie, powyżej założono
przypisanie do klasy ω2.

Rysunek 3.1 przedstawia próbki zbioru uczącego dwóch klas — oznaczonych A oraz B. Próbki
należące do klasy A zaznaczono kolorem niebieskim oraz próbki należące do klasy B zaznaczono
kolorem czerwonym. Próbka oznaczona czarnym krzyżem jest klasyfikowaną próbką, wyznaczone są
od niej 2 okręgi zakreślone promieniami r1 i r2 do k-tej (na rysunku: piątej) próbki obydwu klas.
Rozkład klasy A i B to rozkład normalny o parametrach N(0, 1), tak więc obie klasyfikacje są równo-
prawdopodobne (tj. prawdopodobieństwa a priori są równe, P (ω1) = P (ω2)). Zakładam, że ryzyko
jest zero-jedynkowe oraz liczba próbek obydwu klas jest równa. Okrąg zatoczony do oznaczonej nie-
bieskim kolorem próbki klasy A ma mniejszy promień, dlatego zgodnie ze wzorem 3.8 próbka testowa
sklasyfikowana jest do klasy A.
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Rysunek 3.1: Przykład działania probabilistycznego k-NN dla k = 5.

3.2.1 Ocena błędu klasyfikacji

Klasyfikator k-NN charakteryzuje się wysoką efektywnością, tzn. relatywnie często poprawnie
klasyfikuje. Wynika to między innymi ze zmienności rozmiaru regionu, tj. dostosowywania z defini-
cji hiperobjętości V do rozkładu wektorów zbioru uczącego [5]. Hiperobjętość jest kształtowana tak,
aby zawierała k punktów (wektorów), rozpoczynając zliczanie od klasyfikowanego punktu x w prze-
strzeni. W przypadku przestrzeni o dużym zagęszczeniu próbek uczących wybierana hiperobjętość jest
mała, co pozwala zwiększyć rozdzielczość przybliżenia, a co za tym idzie dokładność odwzorowania
przybliżanej funkcji gęstości prawdopodobieństwa. Natomiast w przypadku, gdy gęstość próbek jest
mała, wybierana jest większa hiperobjętość, w wyniku czego unika się dużej zmienności. W wyniku
losowej charakterystyki szacowanej funkcji gęstości prawdopodobieństwa p̂(x) zbyt mała liczba pró-
bek w wybranym regionie może doprowadzić do różnych wyników przypisywania klasy pod wpływem
niewielkiej zmiany wektorów uczących. Jednak w przypadku, gdy licząc od punktu przedstawiającego
badany wektor x lokalizacja próbek będzie coraz gęstsza, zadana wartość k zostanie szybko uzyskana.
W wyniku takiego zachowania unika się problemu, gdy w zakres zadanego rozległego regionu wlicza
się zbyt wiele próbek zbioru uczącego. Problemy te należy uwzględnić i specjalnie rozwiązać w przy-
padku alternatywnych metod nieparametrycznego przybliżania funkcji gęstości prawdopodobieństwa,
gdzie region jest wybierany arbitralnie (np. w przytaczanej metodzie wykorzystującej okno Parzena).
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W [39] znajdują się wzory przedstawiające prawdopodobieństwo błędu klasyfikatora 1-NN (ozna-
czone PNN ) w porównaniu z prawdopodobieństwem błędu klasyfikatora optymalnego Bayesa (ozna-
czonym PB). Przy liczbie wektorów zbioru uczącego N →∞, prawdopodobieństwo błędu jest osza-
cowane przez:

PB ≤ PNN ≤ PB(2− M

M − 1
PB) ≤ 2PB. (3.9)

W przypadku dwóch klas można wyprowadzić prawdopodobieństwo błędu dla klasyfikatora k-NN
(oznaczone PkNN ):

PB ≤ PkNN ≤ PB +

√
2PNN
k

, (3.10)

z oszacowania wynika, że warto stosować jak największe k.

Reasumując, wysoka efektywność oraz uproszczenie zadania dopasowania parametrów klasyfi-
katora do zbioru uczącego powodują, że algorytm k-NN jest dobrym wyborem do nauki efektywnej
implementacji w środowisku GPGPU.

3.3 Algorytm najbliższego sąsiada w praktyce

W tym podrozdziale przedstawiona jest wersja definicji algorytmu k-NN pozwalająca na uzyskanie
popularnego nieliniowego klasyfikatora, nazwanego zasadą najbliższego sąsiada. Zadanie realizowane
według tej zasady można przedstawić w następujący sposób.

Próbki uczące oraz testowe są zapisane w postaci wektorów w przestrzeni cech oraz dodatkowo
oznaczone etykietami klasy, do której należy próbka. Spośród N wektorów zbioru uczącego należy
wyszukać k najbliższych wektorów od wektora reprezentującego testowaną próbkę x. Próbka testowa
zostanie sklasyfikowana do tej klasy, do której należy większość z próbek uczących znajdujących się
w wyszukanym podzbiorze.

Odległość jest rozumiana według wybranej miary w przestrzeni cech zbioru uczącego. Popular-
nym wyborem jest miara Euklidesa (patrz: wzór 3.7), Mahalanobisa (w przypadku znajomości ko-
relacji pomiędzy cechami) lub Manhattan. Stąd wynika, że znalezienie najbliższej próbki sprowadza
się do obliczenia odległości do próbek zbioru uczącego i wybrania spośród nich najmniejszej warto-
ści. Jest to zadanie wymagające dużej liczby nieskomplikowanych operacji, kosztowne pod względem
wykorzystanego czasu w przypadku dużej liczby wektorów uczących. Możliwe jest wdrożenie wstęp-
nego przetwarzania tak, aby cały zbiór uczący nie był przeliczany i przeszukiwany dla każdej próbki
testowej. Najprostszymi pomysłami na rozwiązanie tego problemu są kondensacja zbioru uczącego
lub zmiana kolejności próbek zbioru uczącego, w sposób umożliwiający eliminację części obliczeń
odległości. Propozycja wstępnego przetwarzania bazująca na metodzie podziału i ograniczeń oraz
strukturze drzewa jest opisana w [12].
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Dla problemów dwuklasowych zazwyczaj wybierana jest nieparzysta wartość k oraz taka, aby nie
była wielokrotnością liczby klas dla problemów o większej liczbie klas. Przyczyną takiego wyboru jest
potrzeba ograniczenia problemu związanego z decyzją, do której klasy przypisać testowaną próbkę,
w przypadku gdy próbki zbioru uczącego w odległości mniejszej równej odległości do k-tej próbki
o różnych etykietach są równoliczne. Z natury zagadnienia tylko przypadek dwóch klas pozwala na
jednoznaczne rozstrzygnięcie, a dla większej liczby klas należy posłużyć się dodatkową warstwą lo-
giczną. Można ustalić system wartościowania próbek uwzględniający przypadek nierozstrzygnięcia,
gdy takie stwierdzenie jest mniej kosztowne niż błędna klasyfikacja. Gdy konieczna w klasyfikacji
jest konkretna akcja można wylosować jedną z równolicznych klas lub przyjąć inne kryterium (np.
porównać sumę odległości do poszczególnych próbek uczących w danej klasie lub wybrać tę klasę,
która zostanie wybrana przez dodatkową klasyfikację k-NN, ograniczoną poprzez zawężenie zbioru
uczącego do spornych równolicznych klas).

Według zasady najbliższego sąsiada wybór k najbliższych próbek zbioru testowego nie zależy od
etykiet klas tych próbek, odwrotnie niż w metodzie bazującej na przybliżaniu funkcji gęstości praw-
dopodobieństwa. To jedyna zasadnicza różnica pomiędzy docelowymi implementacjami algorytmu
klasyfikatora k-NN według dwóch jego przedstawionych wersji. Metoda probabilistyczna umożliwia
lepszą parametryzację, jednak przy wyborze najprostszych warunków pozostaje różnicą w realizacji
klasyfikatora najbliższego sąsiada sposób wyznaczania k najbliższych próbek — z uwzględnieniem
etykiet lub bez. Implikacją sposobu określania k-tej próbki w metodzie probabilistycznej jest też brak
problemu z równolicznością wielu klas w wyznaczonym podzbiorze — porównywane są promienie.

3.4 Uzasadnienie wyboru

Przedstawiona w podrozdziale 3.2.1 wysoka efektywność czyni klasyfikator najbliższego sąsiada
ciekawym do dalszej analizy. Dodatkowo algorytm ten jest kosztowny pod względem czasu potrzeb-
nego na obliczenia, więc jest celowe poszukiwanie metody skrócenia czasu oczekiwania na wynik
klasyfikacji.

Charakterystyczną cechą klasyfikatora k-NN jest nieskomplikowana implementacja w porówna-
niu do innych algorytmów rozpoznawania obrazów, wynika to z uproszczonej metody uczenia. Nie
występuje w procesie uczenia generowanie parametrów modelu. Wszystkie próbki uczące są przeglą-
dane za każdym razem dla kolejnych próbek testowych. Postanowiłem wykonać własną implementację
klasyfikatora najbliższego sąsiada w technologii OpenMP dla procesora wielordzeniowego CPU oraz
w technologii CUDA dla karty graficznej obsługującej obliczenia ogólnego przeznaczenia.

Przyjąłem implementację bezpośrednią, bez redukcji kosztu wyszukiwania najbliższych wektorów
uczących, aby zlikwidować fazę wstępnego przetwarzania danych zbioru uczącego. W ten sposób wy-
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Rysunek 3.2: Przykład działania algorytmu najbliższego sąsiada dla k = 5.

konana implementacja pozwoliła mi na poznanie rozszerzenia języka C/C++ stosowanego przez kom-
pilator nvcc oraz architektury CUDA, a także na dogłębne zrozumienie występujących sprzętowych
oraz programowych mechanizmów optymalizacji obliczeń i dostępu do pamięci. Stosowanie mecha-
nizmów optymalizacji oraz odpowiednie zarządzanie pamięcią okazało się kluczowe dla zasadności
wykorzystania technologii CUDA w implementacji klasyfikatora najbliższego sąsiada.

3.5 Zastosowany algorytm 1-NN

Przedstawiony algorytm 3.1 to wybrana do realizacji wersja klasyfikatora najbliższego sąsiada.
Jego działanie polega na wyborze najmniejszej odległości od próbki testowej do próbki zbioru uczą-
cego w przestrzeni Euklidesa. Decyzja o ograniczeniu pełnego klasyfikatora k-NN do klasyfikatora
1-NN, tj. zmniejszeniu liczby szeregowanych odległości próbek zbioru uczącego od badanej próbki
testowej, wynika ze skomplikowanego rozwiązania redukcji w CUDA, w tym przypadku wyborze
najmniejszej wartości w sposób równoległy. We wszystkich wersjach architektury CUDA nie ma bez-
pośredniego wsparcia dla redukcji, dopiero w zestawie narzędziowym CUDA 4.0, wprowadzono spe-
cjalną bibliotekę Thrust wspierającą redukcję, więcej na ten temat znajduje się w podrozdziale 2.4.4.
Pracę nad algorytmem k-NN zacząłem w czasie, gdy dostępna była specyfikacja CUDA jedynie w wer-
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sjach 1.0–1.2. Postanowiłem finalnie zachować możliwość testowania tego algorytmu na pierwotnie
posiadanych kartach graficznych, opisanych w podrozdziale 3.7.

Algorytm 3.1 Klasyfikator 1-NN
Wejście:
labels - Wektor etykiet zbioru uczącego
ts - Macierz cech zbioru uczącego
size(ts) - Rozmiar zbioru uczącego
x - Wektor testowy
n - Liczba cech w ts oraz w x

Wyjście:
result - Etykieta wybrana w wyniku klasyfikacji

for i = 1→ size(ts) do
sum[i]← 0
for j = 1→ n do
sum[i]← sum[i] + (ts[i][j]− x[j])2

end for
end for

min←∞
for i = 1→ size(ts) do

if sum[i] < min then
min← sum[i]
result← labels[i]

end if
end for

3.6 Przebieg analizy

W celu analizy klasyfikatora najbliższego sąsiada dokonałem dwóch analogicznych implementa-
cji algorytmu przedstawionego w podrozdziale 3.5; w środowisku CUDA oraz za pomocą technolo-
gii OpenMP. Implementacje te są niezależne, ale konkretny przebieg działania algorytmu w obydwu
przypadkach jest taki sam. Wynikiem kompilacji programu są trzy wersje pliku uruchomieniowego,
osobna dla CPU, emulowanego GPU oraz rzeczywistego sprzętowego GPU. Wersja przeznaczona dla
emulowanego GPU, ostatecznie okazała się być przydatna jedynie do celów testowych, gdy proce-
sor graficzny nie jest dostępny lub jeśli dla analizy kodu konieczne jest wypisywanie komunikatów
na ekran z funkcji jądra. Ta ostatnia funkcjonalność przydatna jest jedynie dla układów starszych
niż Fermi, ponieważ właśnie w architekturze Fermi wprowadzono wsparcie dla wypisywania na ekran
również w trakcie pracy na rzeczywistym GPU. Kompilowanie wersji emulowanej GPU dodałem z my-
ślą o utworzeniu dodatkowego punktu odniesienia reprezentującego obliczenia wykonywane na wielu
rdzeniach CPU. Okazało się, że obliczenia są znacznie wolniej wykonywane za pomocą wersji emulo-
wanej niż za pomocą kodu przeznaczonego dla jednordzeniowego procesora CPU. Stąd w celu zaspo-
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kojenia potrzeby uzyskania programu umożliwiającego porównanie czasu obliczeń wykonywanych
na wielordzeniowym procesorze CPU, rozbudowałem kod dla pojedynczego procesora o deklaracje
OpenMP.

Przyjąłem istotne założenie implementacyjne — każda próbka testowa jest przekazywana nieza-
leżnie. Zgodnie z tym założeniem zrealizowałem równoległą część kodu dotyczącą obliczania wek-
tora wartości odległości, natomiast kolejne próbki testowe są celowo przekazywane sekwencyjnie. Tak
skonstruowane zadanie pozwala na porównanie skrócenia czasu działania samego algorytmu najbliż-
szego sąsiada, a nie tylko skrócenia czasu za pomocą zrównoleglenia horyzontalnego, poprzez badanie
wielu niezależnych próbek jednocześnie.

Wybrany do implementacji algorytm został zoptymalizowany pod kątem przetwarzanych danych,
tzn. dopasowany do zbioru uczącego i testowego bazy MNIST [22]. Baza MNIST składa się z odręcz-
nie pisanych cyfr, które są reprezentowane w postaci mapy 8-bitowej skali szarości, o wymiarach 28
na 28 pikseli. Dane MNIST to przetworzona kompilacja binarnych baz NIST SD-1 i NIST SD-3 (ang.
National Institute of Standards and Technology’s Special Database). Pierwotnie baza SD-1, składająca
się z cyfr napisanych przez uczniów liceum, była tworzona jako zbiór testowy dla bazy SD-3, która
była zbierana wśród pracowników instytucji odpowiedzialnej za spis ludności Stanów Zjednoczonych.
Baza MNIST nie uwzględnia tego podziału, próbki uczące i testowe zostały wybrane z obydwu baz
specjalnych po połowie. Przetwarzanie binarnych baz NIST polegało na dodaniu szarości w wyniku
zastosowania anty-aliasingu w procesie normalizacji oraz zmiany rozmiaru obrazów. Obrazy źródłowe
zapisane w bazach specjalnych są w rozmiarze 20 na 20 pikseli, większy rozmiar obrazu został uzy-
skany w wyniku zwiększenia płótna i zastosowania wyśrodkowania, tj. środek ciężkości obiektu został
umieszczony w punkcie centralnym nowego, większego płótna. Zbiór jest podzielony na 10 klas —
każda cyfra osobno, składa się z 60 000 próbek uczących oraz 10 000 próbek testowych. W celu
zapewnienia efektywnego wykorzystania pamięci zastosowałem zapis danych jednobajtowy. Taka re-
prezentacja pozwala sprawniej wykonywać transfer danych pomiędzy pamięcią globalną karty graficz-
nej, a rejestrami multiprocesora. Stosowanie mniejszej reprezentacji liczb niż czterobajtowa pozwala
na jednorazowy transfer większej porcji danych, a następnie wykorzystanie szybszych typów pamięci
(rejestrów i pamięci współdzielonej do ich rozdzielenia na 4-bajtowe rejestry, w celu wykonywania
na nich operacji arytmetycznych). Jest to istotne ze względu na wykonaną implementację algorytmu
najbliższego sąsiada w technologii CUDA w podstawowej wersji 1.0 (Tesla), w której brakuje mecha-
nizmu kieszeni. Więcej o szczegółach architektury pamięci w CUDA jest napisane w podrozdziale
2.3.3.

Problem został sprowadzony do pojedynczego przeszukiwania próbek zbioru uczącego. Jest to
zadanie o niskiej intensywności arytmetycznej (definicja terminu i konsekwencje uruchamiania pro-
gramu realizującego zadanie o niskiej intensywności arytmetycznej w architekturze CUDA zostały
opisane w podrozdziale 2.3.5). Odpowiednie zarządzanie pamięcią okazało się być kluczowe dla dłu-
gości rzeczywistego czasu wykonywania zadania za pomocą programu zrealizowanego w środowisku

52



Algorytmy rozpoznawania obrazów wykorzystujące przetwarzanie GPGPU P. Pasznik

CUDA wersji 1.0. Zastosowanie odległości Euklidesa z pominięciem pierwiastkowania, które jest bez
znaczenia dla porównania odległości, umożliwiło sprowadzenie problemu do czterech operacji obli-
czeniowych: odejmowania wektora od macierzy, podnoszenia do kwadratu każdego współczynnika
macierzy, sumowania macierzy wierszami oraz wyboru najmniejszej z wartości.

W notacji programu Octave [7] można zapisać te operacje w poniżej przedstawiony sposób:

Kod źródłowy 3.1: Przykładowa implementacja algorytmu 1-NN w Octave

1 function label = nearest neighbor ( ts , x)
2 [m im] = min(sum( ( ( t s ( : , 2:columns( t s ) ) − repmat (x , rows( t s ) , 1) ) . ˆ 2) , 2) ) ;
3 label = t s (im, 1) ;
4 end

Moją pierwszą koncepcją realizacji implementacji klasyfikatora najbliższego sąsiada w technolo-
gii CUDA było utworzenie postaci analogicznej do funkcji pokazanej we fragmencie kodu źródłowego
3.1. Za pomocą własnej biblioteki pcMatrix klas języka C++ podjąłem próbę utworzenia uniwersal-
nego rozwiązania. Zrealizowany w ten sposób kod źródłowy miał być możliwy do ponownego za-
stosowania podczas implementacji kolejnych klasyfikatorów. W bibliotece zawarte jest zarządzanie
pamięcią, tak aby użytkownik biblioteki mógł wykonywać operacje na macierzach bez konieczności
dbania o przenoszenie danych pomiędzy pamięcią CPU i GPU. Zrealizowana została funkcjonalność
częściowa, tj. operacje konieczne do wykonywania obliczeń niezbędnych w klasyfikatorze najbliż-
szego sąsiada.

Wydajność przeprowadzonych obliczeń nie spełniła założonych oczekiwań. Okazało się, że kod
dla jednego rdzenia CPU jest wielokrotnie szybszy niż ten dedykowany dla GPU. Maszyny testowe są
opisane w podrozdziale 3.7.

Dodatkowo przetestowałem zapis macierzy trójwymiarowej, tj. dokonałem ponownej implemen-
tacji stosując odpowiednie klasy zestawu narzędziowego CUDA, powstała w ten sposób biblioteka
pcMatrix3D. Zastosowanie wielowymiarowych reprezentacji macierzy polecane jest w dokumentacji
CUDA [27] jako bardziej wydajne ze względu na wyrównanie danych, a w konsekwencji szybszy od-
czyt. Realizacja nie przyniosła zauważalnego przyspieszenia. Ponadto, wyrównane w ten sposób dane
można umieszczać jedynie w ograniczonym obszarze pamięci globalnej, co uniemożliwiło w trak-
cie testów wczytanie w stosowanej konfiguracji sprzętowej całego zbioru uczącego bazy MNIST do
pamięci globalnej.

Podjąłem decyzję o rezygnacji z pomysłu zastosowania bezpośredniego zapisu macierzowego ana-
logicznego do fragmentu kodu źródłowego 3.1. Porzucając potencjalną uniwersalność zastosowań
kodu, wykonałem implementację realizującą obliczenia bez zmiany macierzy zbioru uczącego. W wy-
niku tej modyfikacji możliwe było uniknięcie kosztownego kopiowania zbioru uczącego. Ponadto,
istotną zmianą okazało się wykonywanie wszystkich operacji w jednym wywołaniu jądra. Spowo-
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dowane jest to sposobem zarządzania pamięcią, wykonywane wspólnie trzy operacje arytmetyczne,
pozwoliły na zamianę trzech odwołań do pamięci globalnej w jedno. Na tym etapie działań, kod nie-
optymalizowany dla CPU był wolniejszy niż wykonany w technologii CUDA.

Jednak włączając automatyczne optymalizacje kompilatora GNU (g++, GNU Compiler Collec-
tion), za pomocą przełącznika -O2, obliczenia z wykorzystaniem jednego rdzenia CPU okazały się
dwukrotnie szybsze niż obliczenia na GPU. Czasy realizacji zadania były porównywalne dla Kompu-
tera 1 oraz Komputera 2, mimo znaczącej różnicy liczby rdzeni CUDA w zainstalowanych układach
GPU. Poszukiwanie wspólnego dla tych dwóch konfiguracji wąskiego gardła zakończyło się stwier-
dzeniem, że przyczyną niskiej wydajności jest sposób dostępu do pamięci. Zarządzanie pamięcią jest
realizowane podobnie w obydwu układach GPU, ponieważ ich architektura jest wykonana według
specyfikacji Tesla (więcej o różnicach pomiędzy wersjami CUDA w podrozdziale 2.3.3). Podczas
poszukiwania przyczyny niskiej wydajności spostrzegłem, że duże obciążenie wewnętrznej magistrali
danych układu graficznego, powoduje zauważalne pogorszenie płynności wyświetlanego obrazu. Efekt
ten występuje również podczas wyświetlania bez akceleracji trójwymiarowej, dotyczy też poruszania
kursorem myszy po pulpicie. W wyniku zapewnienia prawidłowego zarządzania pamięcią, płynność
wyświetlania obrazu w trakcie wykonywanych obliczeń została przywrócona. Karty graficzne GeForce
umożliwiają płynne wyświetlanie obrazu oraz akcelerację sprzętową (np. OpenGL, DirectX) w trakcie
prowadzenia obliczeń za pomocą technologii CUDA; warunkiem koniecznym zachowania płynności
okazało się zapewnienie efektywnego wykorzystania pamięci, tak aby zmniejszyć zajętość magistrali
i umożliwić na czas kopiowanie danych do buforów obrazu.

Według autora książki [43] wydajne pod względem czasu rozwiązywanie zadań w środowisku
rozproszonym wymaga dużej intensywności arytmetycznej. To znaczy dużej liczby operacji arytme-
tycznych w porównaniu do transferów pamięci. W środowisku równoległym, gdzie wszystkie obli-
czenia odbywają się na jednym komputerze klasy PC (tj. nie musi to dotyczyć superkomputerów)
intensywność arytmetyczna może być mniejsza, ponieważ pamięć jest wspólna dla wszystkich rdzeni
procesora. Ograniczenia wynikają z typu magistrali, która jest współdzielona dla wszystkich rdzeni
procesora, a jej odczyt dla jednego procesora powoduje blokowanie pozostałych. Gdy wybierane jest
zadanie do wykonania poprzez obliczenia masowo równoległe (termin wprowadzony w [27] dla ob-
liczeń wykonywanych w technologii CUDA), w przypadku korzystania z pamięci globalnej inten-
sywność arytmetyczna tego zadania może być mniejsza niż ta konieczna do wydajnego stosowania
architektury rozproszonej. Jednak należy liczyć się z bardzo dużą liczbą jednocześnie uruchomionych
wątków i ich sposobem korzystania z pamięci. Zdecydowanie mniej wymagające jest zarządzanie pa-
mięcią w środowisku o małej liczbie jednocześnie uruchomionych wątków, co potwierdzają wyniki
wydajnościowe uruchamiania kodu dla wielu rdzeni CPU w technologii OpenMP, przedstawione w ta-
beli 3.1. Interpretując przedstawione w tabeli 3.1 wyniki dotyczące maszyny Sun16 stwierdzam, że
narzut na transmisję danych uniemożliwia pełne wykorzystanie zainstalowanych w maszynie Sun16
procesorów. Mimo dodatkowego obciążenia kolejnych procesorów, według odczytów narzędzia htop
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Rysunek 3.3: Porównanie czasów wykonania klasyfikacji 1-NN na procesorach CPU.

w niemalże 100%, czasy się nie poprawiają. Uwidacznia się wąskie gardło. Na potrzebę porównania
najlepszych rozwiązań przyjmuję za punkt odniesienia najlepszy czas. W przypadku obliczeń wielo-
procesorowych jest to maszyna Sun16 wykorzystująca 8 rdzeni w zainstalowanych procesorach.

Tabela 3.1: Czasy wykonania klasyfikacji 1-NN na maszynie z procesorami architektury x86 lub
EMT64.

Maszyna
L. rdzeni 1 2 4 6 8 10 12 14 16

Komputer 1 1274 s 676 s
Komputer 2 1425 s
Sun16 752 s 384 s 207 s 176 s 170 s 174 s 175 s 182 s 184 s

Podczas implementacji właściwej wersji — tj. zrealizowanej na CUDA — uzyskałem poprawę cza-
sów wykonania kodu w wyniku zastosowania kolejnych mechanizmów pozwalających na ograniczenie
jednoczesnej potrzeby odczytania pamięci globalnej osobno przez każdy wątek. Wymienione w po-
rządku od przynoszącego największą korzyść, mechanizmy te to: zastosowanie statycznie alokowanej
pamięci współdzielonej, celem emulacji mechanizmu kieszeni; zastosowanie dynamicznie alokowa-
nej pamięci współdzielonej, celem emulacji mechanizmu kieszeni, przy zachowaniu uniwersalności
alokowanego rozmiaru względem danych wejściowych programu; zastosowanie zapisu jednobajto-
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wego, w celu czterokrotnego ograniczenia transferów z pamięci globalnej i wykonanie rozdzielenia
danych już na szybkich rejestrach multiprocesora; odczyt wielobajtowy, celem wczytania za pomocą
jednego transferu z pamięci globalnej 16 bajtów danych zbioru uczącego; zastosowanie złączenia (ang.
coalescing), czyli prawidłowej według dokumentacji [26] metody odczytywania danych jednocze-
śnie do wielu wątków; oraz zapisanie analizowanej próbki w pamięci stałej, w celu umieszczenia jej
w miejscu o szybszym dostępie dla wszystkich wątków niż pamięć globalna. Część przedstawionych
mechanizmów wyklucza się, dlatego jako punkt odniesienia musiałem wybrać mechanizm najlepiej
sprawdzający się w wybranym zadaniu klasyfikacji zbioru testowego bazy MNIST.

Jednocześnie poza mechanizmami dotyczącymi bezpośrednio pamięci testowałem zastosowanie
redukcji oraz właściwe zastosowanie wielowątkowości realizowanej sprzętowo. Dla zapewnienia peł-
nej wydajności należało zadbać o odpowiedni dobór współczynnika wypełnienia (opisany w podroz-
dziale 2.3.5), tak aby wykorzystywana była w pełni wielowątkowość realizowana sprzętowo i aby nie
było konieczne stosowanie pamięci lokalnej, dodatkowo obciążającej magistralę danych. Natomiast
zastosowana redukcja dotyczy operacji wyboru najmniejszej liczby z tablicy zawierającej obliczone
odległości do próbek zbioru uczącego — wykorzystałem tu operację argmin, więcej o redukcji zo-
stało napisane w podrozdziale 2.4.4. Stosowanie tych rozwiązań nie wykluczało się z innymi mecha-
nizmami przyspieszającymi działanie programu, więc nie zostało wyróżnione w wynikach, a czasy
podane w tabeli 3.3 uwzględniają te rozwiązania.

3.7 Sprzęt komputerowy zastosowany w testach klasyfikatora
najbliższego sąsiada

Podczas realizacji pierwszego algorytmu — klasyfikatora k-NN — postanowiłem wykonać
wszystkie programy w pierwszej finalnej publicznej wersji CUDA, tj. specyfikacji obecnie nazywa-
nej Tesla, w wersji 1.0. W wyniku dynamicznego rozwoju architektury CUDA, okazało się, że nie
warto poprzestawać na wybranej pierwotnie, podstawowej wersji specyfikacji CUDA. Wybór zało-
żeń implementacyjnych był podyktowany posiadanym sprzętem oraz ówczesnym poziomem rozwoju
technologii, tj. korzyści jakie dawało zastosowanie wersji 1.2 były bez znaczenia dla testowanego al-
gorytmu. Wybór wersji 1.0 ma dodatkową zaletę, taką że dostosowany do tej wersji program można
uruchomić na dowolnym komputerze wyposażonym w każdą kartę graficzną wspierającą środowi-
sko narzędziowe CUDA. Jednak do testowania algorytmu bazującego na maszynie wektorów nośnych
wykorzystałem nowsze urządzenia, w celu sprawdzenia ich pełnych możliwości należało porzucić za-
łożenie realizacji w wersji 1.0; dokładny opis zastosowanego sprzętu podczas testowania klasyfikatora
SVM został umieszczony w podrozdziale 4.8.

56



Algorytmy rozpoznawania obrazów wykorzystujące przetwarzanie GPGPU P. Pasznik

Zastosowany sprzęt komputerowy w testach klasyfikatora najbliższego sąsiada:

Komputer 1 Intel Core2Duo P8400 – 2,23 GHz,
Nvidia GeForce 9600M GT – 4 MP – 32 rdzenie CUDA,
taktowanie NV: 500 MHz; pamięci GPU: 400 MHz,
Linux – dystrybucja Ubuntu 9.10 – 32-bitowy.

Komputer 2 Intel Core2Duo E6600 – 2,4 GHz,
Nvidia GeForce 8800 GTS – 12 MP – 96 rdzenie CUDA,
taktowanie NV: 513 MHz; pamięci GPU: 792 MHz,
MS Windows XP 32-bitowy.

Sun16 8 x Dual-Core AMD OpteronTM Processor 8218 – 2,6 GHz,
brak zainstalowanej karty wspierającej GPGPU,
Linux – dystrybucja Fedora 15 – 64-bitowy.

Skrótowiec MP rozwija się jako multiprocesor, w powyższym spisie jest to liczba multiprocesorów
zainstalowanych w karcie graficznej. Oznaczenie NV Clock opisuje maksymalną częstotliwość takto-
wania rdzeni CUDA, a Memory Clock to maksymalna częstotliwość taktowania magistrali danych.
W tabeli 3.2 zawarto porównanie sumarycznej liczby rdzeni CPU oraz ich taktowania we wszystkich
maszynach zastosowanych w testach.

Tabela 3.2: Sumaryczna liczba rdzeni CPU w komputerach testowych.

Sprzęt Procesor CPU Taktowanie Liczba rdzeni
Komputer 1 Intel Core2Duo P8400 2,23 GHz 2
Komputer 2 Intel Core2Duo E6600 2,4 GHz 2
Sun16 AMD OpteronTM 8218 2,6 GHz 16

Zastosowane karty graficzne oraz procesory CPU w komputerach 1 oraz 2 są tej samej klasy,
tj. klasy średniej (domowej, nie jest to tzw. klasa ekstremalna). Umożliwia to porównanie czasów
wykonywania zadania na procesorach CPU i GPU, te ostatnie zastosowane w testach też należą do
klasy średniej.

3.8 Wyniki

W tym podrozdziale przedstawione są czasy działania programu testowego na zbiorze uczącym
i testowym bazy MNIST.
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3.8.1 Porównanie zastosowanych metod optymalizacji w realizacji GPU

W tabeli 3.3 umieszczone zostało porównanie uśrednionych czasów wykonywania testu całościo-
wego przebiegu klasyfikacji bazy testowej MNIST za pomocą klasyfikatora najbliższego sąsiada zaim-
plementowanego na GPU. Porównanie dotyczy testów wykonywanych na dwóch komputerach, których
konfiguracja przedstawiona jest w podrozdziale 3.7.

Przedstawione wersje dotyczą implementacji różniących się zastosowanymi mechanizmami, ma-
jącymi na celu poprawienie wydajności, tj. skrócenie czasu wykonywanych obliczeń. Porównywane
w tabeli 3.3 mechanizmy to rozwiązania wykluczające się, pozostałe mechanizmy optymalizacyjne
(redukcja, pamięć stałych, wielowątkowość realizowana sprzętowo) zostały zastosowane we wszyst-
kich przypadkach. Wyniki testu wyrażone są w sekundach i przedstawiają wartość uśrednioną z 10
prób.

Tabela 3.3: Porównanie czasów dla wybranych mechanizmów optymalizacji.

Sprzęt Wersja Czas uśredniony GPU [s]

Komputer 1

odczyt wielobajtowy 347
jednoczesny dostęp 347
pamięć współdzielona statycznie alokowana 244
pamięć współdzielona dynamicznie alokowana 300

Komputer 2

odczyt wielobajtowy 103
jednoczesny dostęp 100
pamięć współdzielona statycznie alokowana 93
pamięć współdzielona dynamicznie alokowana 111

Z tabeli 3.3 wynika, że zastosowanie statycznej pamięci współdzielonej jest najbardziej korzystne
z testowanych wariantów. W tym przypadku jest to tak naprawdę sztuczne wykorzystanie pamięci
współdzielonej w celu emulacji mechanizmu kieszeni pamięci globalnej. Ten wniosek współgra ze zre-
alizowanym przez producenta CUDA rozwojem architektury, tj. została dostrzeżona potrzeba wprowa-
dzenia mechanizmu kieszeni na poziomie multiprocesora — zrealizowano to w wersji Fermi. Kieszeń
poziomu pierwszego to ta sama pamięć co pamięć współdzielona, świadczy o tym możliwość wyboru
wariantu podziału 48 KB dla kieszeni poziomu pierwszego i 16 KB dla pamięci współdzielonej lub
odwrotnie, więcej o wprowadzonym kieszeniowaniu w podrozdziale 2.3.3.

3.8.2 Porównanie czasów wykonania wybranych wersji

Z przedstawionych w tabeli 3.4 czasów obliczeń wynika, że w przypadku zadania testowania kla-
syfikatora najbliższego sąsiada na zbiorze danych MNIST, typowe domowe urządzenie, jakim jest
karta graficzna GeForce 8800 GTS, wykonana według architektury CUDA przewyższa możliwościami

58



Algorytmy rozpoznawania obrazów wykorzystujące przetwarzanie GPGPU P. Pasznik

Rysunek 3.4: Porównanie czasów wykonania klasyfikacji 1-NN na procesorach GPU.

Tabela 3.4: Uzyskane czasy działania dla wybranych rozwiązań.

Typ Konfiguracja sprzętowa Wersja Czas obliczeń [s]
GPU Komputer 2 pamięć współdzielona statycznie alokowana 93
CPU Sun16 osiem rdzeni 170
CPU Komputer 1 dwa rdzenie 676
CPU Komputer 1 jeden rdzeń 1274

obliczeniowymi złożoną maszynę serwerową Sun16. Należy tu jednak podkreślić, że to porównanie
dotyczy standardowych operacji x86, a nie specjalnych zestawów instrukcji wektorowych np. SSE,
optymalizowanych ręcznie.

W tabeli 3.4 oprócz uzyskanych dwóch najszybszych rozwiązań w architekturze x86 64 oraz
CUDA, umieściłem dla porównania wersję dwuwątkową, aby pokazać jak sprawdza się odpowiednik
domowy CPU, tzn. czas wykonywania zadania na procesorze dwurdzeniowym. Ostatni w kolejności
został dopisany czas obliczeń wykonywanych za pomocą jednego rdzenia CPU, aby pokazać, że wer-
sja sekwencyjna jest wyraźnie wolniejsza niż pozostałe. Biorąc pod uwagę fakt, że czas podany został
dla sekwencyjnego programu uruchomionego na procesorze taktowanym 2,23 GHz, a program rów-
noległy wykonywany na 96 rdzeniach CUDA taktowanych 513 MHz, można stwierdzić, że udało się
uzyskać skalowalność algorytmu bardzo przyzwoitą — przeszło 13 razy krócej wykonuje się program
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Rysunek 3.5: Porównanie czasów wykonania klasyfikacji 1-NN w wybranych rozwiązaniach.

w technologi CUDA niż sekwencyjny. Przypadkiem idealnym byłoby uzyskanie 22-krotnego przyspie-
szenia, jednak należy uwzględnić część sekwencyjną, która jest niezależna od architektury realizacji,
tj. część uwzględniającą m.in. alokację pamięci, a w przypadku CUDA też kopiowanie danych z CPU
do GPU i wyników w przeciwną stronę. Z prawa Amdahla wynika, że nie jest możliwe uzyskanie
lepszego przyspieszenia całego programu poprzez zastosowanie wielowątkowości niż pozwala na to
czas spędzony w części sekwencyjnej [43].

3.9 Wnioski

Zastosowanie technologii CUDA do obliczeń równoległych nawet przy zadaniu o niskiej intensyw-
ności arytmetycznej (w badanym przypadku główna funkcja jądra zawiera tylko trzy operacje arytme-
tyczne) przy odpowiednim zarządzaniu pamięcią może przynieść duże korzyści. Uzyskano skróce-
nie czasu wykonywania względem obliczeń realizowanych na porównywalnym procesorze komputera
CPU. Okazuje się, że istotne dla wydajności jest to czy wybrany algorytm uda się dobrze dopasować do
sprzętowych mechanizmów optymalizacyjnych zastosowanych w technologii CUDA. Jednak problem
ten wraz z wydawaniem nowych specyfikacji CUDA, zwłaszcza wersji 2.0 (Fermi) staje się mniej
istotny. Z powodu wprowadzenia dodatkowego nakładu sprzętowego na mechanizmy optymalizacji
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zarządzania pamięcią, takie jak mechanizm kieszeni pierwszego i drugiego poziomu oraz przełączany
mechanizm złączenia.

Wyniki wykonanych testów wydajności na nieskomplikowanym algorytmie rozpoznawania ob-
razów, jakim jest klasyfikator najbliższego sąsiada, zachęcają do przetestowania bardziej złożonego
algorytmu. W następnym rozdziale opisany jest klasyfikator SVM, a także punkt wyjściowy do po-
równywania wyników jego testowania, zrealizowana modyfikacja implementacji klasyfikatora SVM
oraz umieszczone są wyniki pomiarów czasu wykonywania i rezultaty przedstawiające uzyskaną po-
prawność działania.
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Rozdział 4

Analiza klasyfikatora SVM

Maszyna wektorów nośnych (ang. Support Vector Machine) to zaproponowany w 1982 roku przez
Vladimira Vapnika [41] algorytm wywodzący się z klasyfikatorów liniowych. Klasyfikator SVM okre-
śla sposób oddzielenia próbek uczących dwóch klas za pomocą hiperpłaszczyzny. Sposób ten pozwala
na efektywne (ograniczona liczba wektorów — wektory nośne) oraz skuteczne klasyfikowanie. Czę-
sto stosowane jest rozszerzenie maszyny wektorów nośnych na przypadki liniowo nieseparowalne, tzn.
takie gdzie nie jest możliwe rozdzielenie próbek zbioru uczącego hiperpłaszczyzną.

Rysunek 4.1 przedstawia przykład obliczonego modelu dla maszyny wektorów nośnych (inaczej:
przedstawia nauczony klasyfikator SVM) w przypadku dwuklasowym w przestrzeni dwuwymiarowej
cech x ∈ R2. To oznacza, że każda próbka ma dwie cechy wyrażone liczbami rzeczywistymi, tutaj są
to współrzędne punktu w przestrzeni kartezjańskiej. W lewej części rysunku jest przedstawiona ma-
szyna, która ma wybrane jądro jako funkcję liniową, co jest równoznaczne z zastosowaniem liniowej
maszyny wektorów nośnych. Natomiast w prawej części rysunku widnieje maszyna wektorów nośnych
wykorzystująca nieliniowe jądro, zastosowano jądro nazwane RBF (ang. Radial Basis Function).

Znalezienie metody uczenia klasyfikatora SVM w sposób wydajny jest nietrywialne. Naiwny al-
gorytm (wynikający z definicji maszyny wektorów nośnych) wymaga rozwiązania zadania progra-
mowania kwadratowego. Zostały opracowane różne techniki, tak aby bez znacznej utraty poprawno-
ści rozwiązania, wykonywać mniej złożone obliczenia. Najbardziej znany sposób został opracowany
w 1998 roku przez Johna Platta. Jest to algorytm SMO (ang. Sequential Minimal Optimization) [36].
Algorytm SMO pozwala na redukcję dużego obliczeniowo problemu minimalizacji kwadratowej, za-
stępując go sekwencją obliczeń małych problemów optymalizacyjnych, mimo iż nadal kwadratowych
to na tyle małych, że możliwych do obliczenia analitycznie — autor pokazał też sposób ich obliczenia.

Zanim Platt przedstawił swoje rozwiązanie, w celu uczenia maszyny wektorów nośnych, stosowano
numeryczne metody obliczania zadania programowania kwadratowego [1], metody Bregmana [36]
oraz solwery kwadratowe. Jednak zarówno w przypadku SMO, jak i klasycznych metod uczenia ma-
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Liniowe SVM Nieliniowe SVM
(jądro RBF)

Rysunek 4.1: Przykład różnicy pomiędzy modelem liniowej i nieliniowej maszyny wektorów nośnych.
Rysunek wykonany na bazie graficznego rezultatu uzyskanego w aplikacji LIBSVM-JAVA [3].

szyny wektorów nośnych, u podstaw sposobu uczenia znajduje się matematyczny problem dualnego
zadania Lagrange’a i Wolfe’a.

4.1 Podstawy matematyczne SVM

Definicja postaci liniowej maszyny wektorów nośnych to hiperpłaszczyzna oddzielająca próbki
dwóch klas, klasy dodatniej i ujemnej z dodatkowym założeniem, że odległość pomiędzy najbliższymi
próbkami obydwu klas, a hiperpłaszczyzną jest maksymalna. Odległość ta nazwana jest marginesem
m:

m =
1

‖w‖2
. (4.1)

Norma w Rndla dowolnego p [20]:

‖x‖p = (
n∑
i=1

|xi|p)
1
p . (4.2)

Skorzystano tu z normy dla przestrzeni euklidesowej:

‖[x1, x2, . . . , xn]‖2 =
√
|x1|2 + |x2|2 + · · ·+ |xn|2. (4.3)
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Wyjście maszyny wektorów nośnych to:

u = w · x− b, (4.4)

gdzie w jest wektorem normalnym do hiperpłaszczyzny, x jest wektorem wejściowym (testowym).
Hiperpłaszczyzna separująca to u = 0, najbliższe punkty klas leża na hiperpłaszczyznach u = ±1.

min
w,b

1

2
||w||2 p.o. yi(w · xi − b) ≥ 1,∀i (4.5)

Wyrażenie 4.5 przedstawia jak zapisać maksymalizację marginesu za pomocą problemu optyma-
lizacyjnego z ograniczeniami, w którym xi jest i-tą próbką (uczącą) oraz yi jest wyjściem dla i-tej
próbki. Wartość yi jest ustalona zależnie od przynależności próbki do klasy dodatniej lub ujemnej
(określonej w zbiorze uczącym): yi ∈ {−1, 1}. Minimalizacja dotyczy wyrażenia kwadratowego∑

i |wi|2, więc problem ten nazywany jest programowaniem kwadratowym z ograniczeniami. Ogra-
niczenia są liniowe. Widać, że bez utraty poprawności działania minimalizacji, można skorzystać
z normy 4.3 podniesionej do kwadratu.

4.1.1 Zastosowanie mnożników Lagrange’a

Zadanie programowania kwadratowego zapisane wyrażeniem 4.5 należy do kategorii problemów
optymalizacji z ograniczeniami. Na podstawie wykresów analityk może taki problem rozwiązać me-
todami graficznymi. Jednak jest to możliwe tylko w przypadku małej liczby wymiarów (tj. liczby
zmiennych w wektorze wejściowym). Dla dowolnego wektora x warto zastosować metody analityczne
lub numeryczne. Ogólnie stosowanym podejściem jest zmiana zadania tak, aby otrzymać problem bez
ograniczeń, taki którego rozwiązanie jest równoważne z rozwiązaniem postawionego na początku za-
dania z ograniczeniami. Jedną z metod analitycznych, za pomocą której zadanie określone wyrażeniem
4.5 można sprowadzić do postaci bez ograniczeń, jest metoda mnożników Lagrange’a.

Zapis metody Lagrange’a w postaci ogólnej

Metoda Lagrange’a pozwala na obliczanie zadania:

min f : Rn → R (4.6)

przy ograniczeniach:
hj : Rn → R, (4.7)
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gdzie j ∈ 1..m, m to liczba ograniczeń. Dla uproszczenia zapisu umieszczono ograniczenia równo-
ściowe, jednak ograniczenia nierównościowe można zapisać odpowiednio definiując funkcję hj (dla
minimalizacji 4.5 są to ograniczenia typu ≥). Wzory 4.6 i 4.7 można zapisać w postaci wektorowej:

min
x
f(x) (4.8)

hj(x) = bj. (4.9)

Metoda Lagrange’a [20] bazuje na funkcji Lagrange’a zadanej wzorem:

L(x, λ) = f(x) + λT [b1 − h1(x), ..., bm − hm(x)]T , (4.10)

gdzie λ ∈ R. Współczynniki λj nazywane są mnożnikami Lagrange’a lub zmiennymi sprzężonymi
(dualnymi) [37].

Druga nazwa współczynników pochodzi z ujęcia metody jako zadania dualnego, opisanego w pod-
rozdziale 4.1.3.

Twierdzenie 1 (Lagrange [20]) Jeżeli funkcja Lagrange’a L określona równaniem 4.10 ma ciągłe
pochodne cząstkowe, a x∗ ∈ Rn jest rozwiązaniem optymalnym problemu 4.6 z ograniczeniami 4.7,
to istnieje wektor λ∗ taki, że wszystkie pochodne cząstkowe funkcji Lagrange’a L w punkcie (x∗, λ∗)

są równe zeru.

Z twierdzenia 1 wynika, że minima lokalne funkcji L są możliwymi rozwiązaniami prymalnego
zadania optymalizacyjnego z ograniczeniami. Dlatego poszukiwanie rozwiązań można rozpocząć od
dowolnych liczb spełniających układ równań:

δL(x1, . . . , xn, λ1, . . . , λm)

δx1
= 0 (4.11)

...
δL(x1, . . . , xn, λ1, . . . , λm)

δxn
= 0

δL(x1, . . . , xn, λ1, . . . , λm)

δλ1
= 0

...
δL(x1, . . . , xn, λ1, . . . , λm)

δλm
= 0.
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Ponadto, spełnienie układu równań 4.11 jest warunkiem koniecznym istnienia minimum prymal-
nego zadania optymalizacji z ograniczeniami. Zatem można kolejno sprawdzić wszystkie rozwiązania
tego układu pod kątem znalezienia minimum analizowanego zadania, (gdy zbiór liczb spełniających
układ równań jest skończony).

Zapis macierzowy

Bez utraty istotności dla zadania programowania liniowego można zapis funkcji f oraz hj zastą-
pić zapisem macierzowym. Tym samym zawężamy metodę oraz funkcję Lagrange’a do przypadku
liniowego:

L(x, λ) = cTx + λTE(AEx− bE) + λTI (AIx− bI). (4.12)

Przy takim określeniu funkcji Lagrange’a konieczne jest wyszczególnienie ograniczeń nierów-
nościowych. Macierz AE opisuje ograniczenia równościowe (ang. equality constraints), wektor bE
wartości ograniczenia oraz odpowiednio macierz AI opisuje ograniczenia nierównościowe (ang. in-
equality constraints), wektor bI wartości ograniczenia. Tak zdefiniowana funkcja Lagrange’a (wzór
4.12) jest przyjęta dla zadania programowania liniowego zapisanego w następujący sposób:

min
x∈X

x0 = f(x) = cTx (4.13)

p.o. AEx = bE

AIx ≤ bI ,

gdzie X ⊂ Rn.

4.1.2 Zadanie prymalne

Zapis zadania liniowego i nieliniowego można przedstawić za pomocą funkcji ograniczeń ci(x),
cj(x) i funkcji celu f(x). Indeks i ∈ E związany jest z ograniczeniami równościowymi, a indeks
j ∈ I z ograniczeniami nierównościowymi. Zadanie prymalne można zapisać tak:

min
x∈X⊂Rn

f(x) (4.14)

p.o. ci(x) = 0, i ∈ E

cj(x) ≤ 0, j ∈ I.
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Funkcja Lagrange’a dla tego zadania przyjmuje postać:

L(x, λE, λI) = f(x) +
∑
i∈E

λici(x) +
∑
j∈I

λjcj(x). (4.15)

Zapis macierzowy

Analogicznie do macierzowego zapisu zadania programowania liniowego wyrażonego wzorem
4.13, można przedstawić zadanie programowania kwadratowego za pomocą macierzy w następujący
sposób:

min
x∈Rn

f(x) =
1

2
xTGx + tTx (4.16)

p.o. aTi = bi, i ∈ E

aTj ≥ bj, j ∈ I.

Podstawowe zadanie znalezienia wektora w — normalnego do hiperpłaszczyzny rozdzielającej
(zdefiniowanego we wzorze 4.1) — jest zadaniem programowania kwadratowego o zerowym wekto-
rze t i ograniczeniach jedynie nierównościowych. Takie zadanie można rozwiązać w sposób nume-
ryczny — metodą ograniczeń aktywnych, opisaną w [37].

4.1.3 Zadanie dualne

Zadanie dualne Lagrange’a

Do zadania zapisanego wyrażeniem 4.14 zadaniem sprzężonym [37] jest znalezienie maksimum
funkcji LD(λE, λI) określonej wzorem:

LD(λE, λI) = inf
x∈X

L(x, λE, λI). (4.17)

Zatem uzyskano zadanie dualne:
max
λE ,λI

LD(λE, λI) (4.18)

p.o. λi ≥ 0 dla i ∈ I,

gdzie zbiór I to zbiór indeksów mnożników Lagrange’a dotyczących ograniczeń nierównościowych.
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Zadanie dualne Wolfe’a

W zadaniu zapisanym wyrażeniem 4.14, gdy istnieją jedynie ograniczenia nierównościowe można
skorzystać z dualnego zadania Wolfe’a:

max
x,λ

L(x, λ) (4.19)

p.o. ∇xL(x, λ) = 0,

λ ≥ 0.

Zaletą zastosowania tego zadania jest fakt, że minimum funkcji prymalnej 4.14 i maksimum funkcji
dualnej 4.19 są równoważne — wartości liczbowo są identyczne. Dowód został przedstawiony w [37].

4.1.4 Wykorzystanie funkcji Lagrange’a w uczeniu SVM

Korzystając z funkcji Lagrange wyrażonej wzorem 4.10 problem zapisany w 4.5 można obliczyć
następująco:

L(w, b, λ) =
1

2
||w||2 −

l∑
i=1

λi(yi(xi ·w + b)− 1), (4.20)

gdzie f(w) = 1
2
‖w‖. Po przekształceniu przyjmuje postać taką jak w [1]:

LP =
1

2
||w||2 −

l∑
i=1

λiyi(xi ·w + b) +
l∑

i=1

λi. (4.21)

Należy zapewnić, aby spełniony był warunek:

λi ≥ 0. (4.22)

Można skorzystać z wyrażenia 4.19, tj. zapisać zadanie w postaci dualnej Wolfe’a. Operator∇x należy
rozumieć jako pochodną kierunkową (tutaj w przestrzeni Rn):

∇f = [
δf

δx1
, . . . ,

δf

δxn
], gdzie x ∈ Rn, (4.23)

natomiast działanie operatora z wektorem u można zapisać następująco:

∇uf ≡ ∇f ·
u

|u|
. (4.24)
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W przypadku funkcji Lagrange’a w skutek zastosowania operatora∇ można uzyskać:

∇wLP = (
1

2
)(2w)−

l∑
i=1

λiyixi (4.25)

oraz

∇bLP = −
l∑

i=1

λiyi. (4.26)

Zgodnie z zapisem zadania dualnego Wolfe’a 4.19 uzyskano ograniczenia:

w =
l∑

i=1

λiyixi, (4.27)

l∑
i=1

λiyi = 0. (4.28)

Podstawienie tych równościowych ograniczeń do funkcji Lagrange’a 4.21 pozwala uzyskać następu-
jącą funkcję zadania dualnego:

LD =
l∑

i=1

λi −
1

2

l∑
i=1

l∑
j=1

λiλjyiyjxixj, (4.29)

którą należy maksymalizować.

Jednak można odwrócić znaki i ostatecznie problem dla podstawowego przypadku zapisać w po-
staci minimalizacji funkcji Ψ(λ) [36]:

min
λ

Ψ(λ) = min
λ

1

2

N∑
i=1

N∑
j=1

yiyj(xi · xj)λiλj −
N∑
i=1

λi. (4.30)

Ograniczeniami są odpowiednio te zapisane we wzorze 4.22 oraz liniowe zapisane we wzorze
4.28. Wektor normalny do poszukiwanej hiperpłaszczyzny można uzyskać z wyrażenia 4.27, natomiast
współczynnik b można znaleźć sprawdzając dla kilku przypadków (tj. dla różnych k) według wzoru:

b = w · xk − yk pod warunkiem λk > 0. (4.31)

4.1.5 Przypadek nieseparowalny liniowo

W wielu rzeczywistych przypadkach próbki zbioru uczącego nie są liniowo separowalne. To po-
woduje, że przedstawiona w podrozdziale 4.1.4 metoda nie zawsze pozwala wyszukać rozwiązanie
umożliwiające późniejszą klasyfikację. Tzn. wynikiem minimalizacji mnożników Lagrange’a może
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stać się nieskończoność, a tym samym rezultatem minimalizacji funkcji Lagrange’a też będzie nie-
skończoność, co uniemożliwia wykorzystanie maszyny wektorów nośnych nauczonej tą metodą do
poprawnej klasyfikacji.

Metoda wektora kary

Najprostszą metodą na wyeliminowanie problemu braku liniowej separowalności jest wprowadze-
nie do zadania programowania elementu odpowiadającego za zmniejszenie rygorów minimalizacji.
Metoda wektora kary polega na dopuszczeniu do błędnego umieszczenia hiperpłaszczyzny względem
próbek (w myśl definicji zapisanej wyrażeniem 4.5). Matematycznie jest to rozwiązane za pomocą
dodania we wzorze wektora kary ξ, który pozwala na przesunięcie granicy decyzji dla każdej próbki.
Dodany wektor ξ musi być możliwie mały, więc dołączony jest do argumentów minimalizacji. Zakres
dopuszczalnego zwiększania marginesu w porównaniu z liczbą próbek zlokalizowanych po przeciwnej
stronie zakładanej hiperpłaszczyzny można regulować stałą kosztu C — odpowiadającą za zwiększe-
nie znaczenia wektora ξ we wzorze opisującym minimalizację.

Wzór zadania programowania liniowego z uwzględnieniem wektora kary ma postać [36]:

min
w,b,ξ

1

2
‖w‖2 + C

N∑
i=1

ξi p.o. yi(w · xi − b) ≥ 1− ξi, ∀i. (4.32)

Jednak zadanie dualne pochodzące od zadania programowania liniowego z uwzględnieniem wektora
kary ma taką samą postać co bez uwzględnienia kary, tzn. że jest zapisane wyrażeniem 4.30. Natomiast
zmienione są ograniczenia z tych we wzorze 4.22 na:

0 ≤ λi ≤ C, ∀i. (4.33)

Wektor ξ nie występuje we wzorach problemu dualnego. Fakt ten jest pomocny przy implementacji
algorytmu SVM z metodą wektora kary — nie trzeba uwzględniać dodatkowej zmiennej w minima-
lizacji, a w porównaniu z algorytmem bez zastosowania metody wektora kary zmienione są jedy-
nie ograniczenia. Tzn. konieczne jest uwzględnienie dodatkowego warunku nierównościowego przy
sprawdzaniu wartości mnożników.

Nieliniowy SVM

Bardziej złożoną metodą rozwiązania problemu braku liniowej separowalności jest uwzględnienie
tego, że próbki nie muszą być rozdzielane za pomocą funkcji liniowej w przestrzeni cech (hiperpłasz-
czyzną) — za to mogą być separowalne nieliniowo (za pomocą hiperpowierzchni). Można uogólnić
SVM do postaci nieliniowego klasyfikatora. Uogólnienie uzyskuje się wprowadzając w miejsce ilo-
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czynu skalarnego (xixj) we wzorze 4.30 funkcję jądra K(xi,xj) — określoną jako przekształcenie
realizowane na bazie twierdzenia Mercera [39]. Z twierdzenia Mercera wynika, że dla jądra zdefi-
niowanego funkcją ciągłą i symetryczną oraz spełniającą dodatkowe warunki opisane w [39] istnieje
przestrzeń, w której to jądro definiuje iloczyn skalarny. W celu podkreślenia uniwersalności tego roz-
wiązania dalej w zapisie stosowany jest wektor x bez indeksów oraz wektor z. W przypadku SVM
x = xi oraz z = xj .

Przykładowe przekształcenia (funkcje jądra) dla wektorów x oraz z stosowane w maszynie wek-
torów nośnych to:

• wielomianowe:
K(x, z) = (xTz + 1)q, (4.34)

gdzie q > 0;

• RBF (ang. Radial Basis Function):

K(x, z) = exp(−||x− z||2

σ2
); (4.35)

• tangensa hiperbolicznego:
K(x, z) = tanh(βxTz + γ), (4.36)

w którym wybór β i γ musi uwzględniać spełnienie warunków Mercera dla przekształcenia.

Stałe q, σ, β, γ to parametry charakterystyczne dla danego przekształcenia. Stałe te wymagają odpo-
wiedniego wyboru wartości na podstawie znajomości problemu, którego ma dotyczyć klasyfikacja —
wiedzy dodatkowej o zbiorze uczącym. Drugą metodą wyboru parametrów jest przetestowanie kilku
wartości za pomocą zbioru uczącego i testowego, a następnie przyjęcie tych, które pozwalają na uzy-
skanie najlepszego współczynnika trafności klasyfikacji (udziału poprawnie sklasyfikowanych próbek
we wszystkich próbkach testowych). Sprawdzenie systematyczne parametrów jądra RBF można wyko-
nać za pomocą narzędzia LIBSVM-grid [2]. Narzędzie to jest skryptem wykonującym wielokrotnie
proces uczenia SVM i klasyfikacji w trybie walidacji krzyżowej ze zmienianym parametrem σ. Te-
stowanie parametrów odbywa się dla wybranego zbioru uczącego. Wynikiem działania skryptu jest
wykres poprawności sklasyfikowanych próbek zależne od zmieniającego się parametru σ. Dodatkowo
jednocześnie testowane są różne wartości parametru C — odpowiadającego za wagę wektora kary
w maszynie wektorów nośnych z zastosowaną metodą wektora kary.

Możliwe jest też sprowadzenie uogólnionego klasyfikatora SVM do liniowego stosując jądro:

K(x, z) = xTz. (4.37)
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W przypadku wzorów określających maszynę wektorów nośnych przyjmowane jest oznaczenie
x dla wektora zbioru testowego, tj. opisującego klasyfikowaną próbkę. Wynik działania nauczonego
nieliniowego SVM dla próbki x oblicza się według wzoru:

u =
N∑
j=1

yjλjK(xj,x)− b (4.38)

Ostatecznie zadanie dualne zmodyfikowane jest wyrażone minimalizacją funkcji ξ(λ). Mimo
wprowadzonych zmian celem uogólnienia klasyfikatora, nadal zadanie programowania jest kwadra-
towe względem mnożników Lagrange’a.

min
λ
ξ(λ) = min

λ

1

2

N∑
i=1

N∑
j=1

yiyjK(xi,xj)λiλj −
N∑
i=1

λi (4.39)

p.o. 0 ≤ λi ≤ C, ∀i,
N∑
i=1

yiλi = 0.

Aby problem 4.39 był dodatnio określony, funkcja jądra musi spełniać warunki Mercera [36].

W przypadku SVM stosuje się jednocześnie metodę wektora kary i uogólnienie nieliniowe za
pomocą funkcji jądra. Pierwsza metoda jest stosowana w celu ograniczenia dopuszczalnych warto-
ści, uniemożliwiając uzyskanie wyniku zbiegającego do nieskończoności. Natomiast druga służy lep-
szemu dopasowaniu hiperpowierzchni do dziedziny problemu — zbioru uczącego, a zatem stosuje się
ją w celu podniesienia współczynnika poprawności klasyfikacji. Zastosowanie samej drugiej metody
może doprowadzić do zbytniego dopasowania hiperpowierzchni do zbioru uczącego, którego skutkiem
będzie gorsza klasyfikacja w przypadku nowych danych.

4.1.6 Warunki KKT

Jeśli zadanie programowania kwadratowego jest dodatnio określone, to aby znaleźć rozwiązanie
problemu (tj. optymalne mnożniki Lagrange’a) wystarczy spełnić warunki Karusha–Kuhna–Tuckera
(KKT) — warunki te są konieczne i wystarczające. W przypadku SVM z zastosowaniem metody
wektora kary te warunki to:

∀i (4.40)

λi = 0⇔ yiui ≥ 1,

0 < λi < C ⇔ yiui = 1,

λi = C ⇔ yiui ≤ 1,
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gdzie ui to wyjście dla i-tej próbki maszyny wektorów nośnych.

4.2 Sposób realizacji maszyny wektorów nośnych

Realizacja maszyny wektorów nośnych została rozpoczęta od wykonania umieszczonej w podroz-
dziale 4.1 analizy zasady działania klasyfikatora SVM. Kolejnym etapem było zapoznanie się z popu-
larną implementacją maszyny wektorów nośnych o nazwie LIBSVM [2]. Implementacja ta to biblio-
teka wraz z zestawem narzędziowym pozwalającym na uruchamianie jej funkcji za pomocą komend
(wydzielonych programów oraz skryptów) parametryzowanych argumentami wywołania. Biblioteka
LIBSVM jest wykonana w wielu wersjach: różniących się sposobem działania — np. maszyna wekto-
rów nośnych liniowa lub nieliniowa; zapis danych z wykorzystaniem macierzy rzadkich, bądź macierzy
gęstych; oraz posiada różne interfejsy — np. interfejs wykonany w języku Java, biblioteczne dowią-
zania do języka Python, Ruby, PHP oraz środowiska Octave lub przedstawiony wcześniej interfejs
komend. Podstawowa wersja biblioteki LIBSVM jest napisana w języku C++ i zastosowany w niej
algorytm nie jest zrównoleglony. Poszczególne wersje udostępnione są jako osobne archiwa, dostępny
jest kod źródłowy. O popularności biblioteki LIBSVM może świadczyć m.in. dołączanie jej do repo-
zytorium popularnych dystrybucji systemu Linux (np. stosowanej podczas testowania finalnej wersji
biblioteki: Ubuntu 10.04 i Ubuntu 10.10) oraz liczba cytowań publikacji opisującej budowę i działanie
biblioteki LIBSVM [2] — według bazy Scopus jest obecnie 314 odniesień [8]. Po zapoznaniu się z ko-
dem źródłowym biblioteki LIBSVM i przetestowaniu jej na kilku przykładowych zestawach zbiorów
uczących i testowych stwierdziłem, że biblioteka ta jest stabilna w działaniu oraz otrzymane za jej po-
mocą wyniki są na poziomie spełniającym oczekiwania pod względem poprawności. Jako kryterium
porównawcze przyjąłem wynik testów klasyfikatora najbliższego sąsiada wykonanych z wykorzysta-
niem zbioru uczącego i testowego bazy MNIST (opisane w rozdziale 3).

Wyznaczyłem założenia projektowe, które ma spełniać zrealizowana biblioteka maszyny wekto-
rów nośnych wykonująca obliczenia za pomocą układu GPU. Ze względu na sposób wykonania kla-
syfikatora najbliższego sąsiada oraz na przyczyny opisane w podrozdziale 2.2 zdecydowałem się na
implementację w środowisku CUDA. Na podstawie wniosków wynikających z poprzedniego akapitu
stwierdziłem, że zasadne jest zastosowanie biblioteki LIBSVM jako biblioteki referencyjnej w celu
sprawdzenia poprawności działania wykonywanej maszyny wektorów nośnych. Po zapoznaniu się
z dokumentacją biblioteki LIBSVM [2], okazało się, że najbliższa opisanemu w podrozdziale 4.1
sposobowi przedstawienia maszyny wektorów nośnych (tj. nieliniowej z zastosowaniem metody funk-
cji kary) jest maszyna określona przez autorów biblioteki LIBSVM jako C-SVC — C to oznaczenie
kosztu (ang. cost) oraz pozostała część skrótowca oznacza klasyfikację za pomocą wektorów nośnych
(ang. Support Vector Classification). Z powodu dużej złożoności obliczeniowej zadania programowa-
nia kwadratowego, postanowiłem zastosować do uczenia klasyfikatora algorytm SMO (wzorując się
na autorach biblioteki LIBSVM, opis zastosowanej wersji znajduje się w podrozdziale 4.3).
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PROCES
UCZENIA

PROCES
KLASYFIKACJI

OZNACZENIA

Dane zapisane w postaci pliku

Operacje wykonywane na CPU

Operacje wykonywane na GPU

Transfer danych pomiędzy pamięcią
związaną z CPU i zlokalizowaną na GPU

WCZYTYWANIE DANYCH ORAZ PARAMETRÓW

KOPIOWANIE DANYCH UCZĄCYCH NA GPU

KOPIOWANIE WEKTORÓW NOŚNYCH Z GPU

ZAPISYWANIE WEKTORÓW NOŚNYCH

TESTOWANIE WARUNKU ZBIEŻNOŚCI

MASOWO RÓWNOLEGŁA REALIZACJA
POJEDYNCZEJ ITERACJI ALGORYTMU SMO

(zbieżność nieosiągnięta)

WCZYTYWANIE DANYCH TESTOWYCH, MODELU
ORAZ KONFIGURACJI SVM

KOPIOWANIE DANYCH MODELU ORAZ DANYCH PRÓBEK
TESTOWYCH NA GPU

KOPIOWANIE WYNIKU KLASYFIKACJI Z GPU

WYBÓR KLASY NA PODSTAWIE WYNIKU

KLASYFIKACJA MNOŻENIE SV I CECH PRÓBEK
TESTOWYCH, LICZENIE FUNKCJI JĄDRA
SUMOWANIE WYNIKÓW
REALIZOWANE ZA POMOCĄ REDUKCJI

ZBIÓR
TESTOWY

MODEL

ZBIÓR
UCZĄCY

WYNIKOWE
KLASY

Rysunek 4.2: Planowany sposób realizacji klasyfikatora SVM.
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Podczas implementacji algorytmu najbliższego sąsiada podjąłem próbę realizacji uproszczonej bi-
blioteki do wykonywania obliczeń na macierzach (tj. biblioteki pcMatrix, opisanej w podrozdziale
3.6). Z powodu napotkanych ograniczeń, obliczenia za pomocą takiej biblioteki nie były realizo-
wane efektywnie — głównie okazało się, że jest konieczne wykonywanie wielu operacji wspólnie
w pojedynczych wywołaniach funkcji jądra — postanowiłem przy implementacji maszyny wektorów
nośnych wykorzystać gotowe biblioteki zintegrowane ze środowiskiem programistycznym CUDA.
Szczególnie istotne wydawały się tu biblioteki cuBlas oraz cuSparse. Postanowiłem podjąć analo-
giczne kroki w przypadku redukcji, tj. zamiast zastosowania autorskiego Reduction Templates (opi-
sanego w 2.4.4) zdecydowałem o zastosowaniu biblioteki Thrust. Wykorzystanie macierzy rzadkich
w implementacji klasyfikatora SVM okazało się nietrywialne, a biblioteka cuSparse nie automatyzuje
zastosowania macierzy rzadkich, a jedynie wspomaga ich implementację, m.in. poprzez wystandary-
zowanie struktur danych i sposobu wykonywania na nich operacji. Ostatecznie postanowiłem pozostać
przy macierzach gęstych.

Biblioteka LIBSVM jest skonstruowana w taki sposób, że narzędzia do uczenia i testowania klasy-
fikatora są rozdzielone. Dane o modelu pomiędzy uczeniem a klasyfikacją są przekazywane w postaci
pliku — pozwala to na wielokrotne uruchamianie procesu klasyfikacji za pomocą raz utworzonego
modelu (wystarcza jednokrotne uczenie klasyfikatora). Aby w trakcie implementacji biblioteki dla
układów GPU możliwe było sprawdzanie poprawności działania osobno procesu uczenia i procesu
testowania klasyfikatora, do założeń projektowych dołączyłem analogiczny podział, przedstawiony na
rysunku 4.2. Dokładny sposób działania narzędzi LIBSVM jest dobrze opisany w [17]. Ponadto, warto-
ścią dodaną zastosowania rozdzielenia jest możliwość wykonania klasyfikacji za pomocą nauczonego
modelu na komputerach niewyposażonych w kartę do przetwarzania GPGPU.

Po zapisaniu koncepcji utworzenia biblioteki maszyny wektorów nośnych wykorzystującej do ob-
liczeń karty graficzne stwierdziłem, że podobna biblioteka istnieje — nazywa się multisvm [18]. Posta-
nowiłem wykorzystać jej kod źródłowy do zrealizowania wyżej przedstawionych założeń. Wybrałem
wersję o numerze 1.1, udostępnioną w postaci archiwum z kodem źródłowym oraz przykładowymi
zbiorami testowymi.

Okazało się, że biblioteka multisvm nie jest wyposażona w parametryzowane narzędzia do uru-
chamiania uczenia klasyfikatora oraz testowania. Udostępniony jest jedynie plik wykonawczy, w któ-
rym na stałe są wpisane parametry uczenia oraz dane wejściowe (nazwy plików zawierających zbiory
uczący i testowy). W trakcie działania wykonywane są po sobie uczenie i klasyfikowanie, a przekazy-
wanie modelu pomiędzy częścią uczącą i klasyfikującą jest na zasadzie bezpośredniego przekazania
wskaźników do tablic reprezentujących model. Z drugiej strony kod źródłowy samej biblioteki jest po-
dzielony pomiędzy część uczącą oraz klasyfikującą (nie licząc konieczności uporządkowania plików
nagłówkowych i wydzielenia biblioteki ze struktury kompilacji zestawów przykładowych NVIDIA
GPU Computing SDK [30]).
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W bibliotece multisvm zaimplementowany jest klasyfikator analogiczny do C-SVC z biblioteki
LIBSVM. Tak samo został wykorzystany algorytm SMO. Klasyfikator jest nieliniowy, możliwy jest
wybór funkcji jądra powodującej uproszczenie do klasyfikatora liniowego, pozostałe funkcje jądra to:
wielomianowa, tangensa hiperbolicznego oraz funkcja RBF. W bibliotece multisvm wykorzystana jest
kieszeń dla zbioru wyników funkcji jądra, jest to odpowiednik mechanizmu zastosowanego w biblio-
tece LIBSVM. Implementacja kieszeni jest korzystna ze względu na czas obliczeń. Użycie podobnych
mechanizmów w bibliotekach LIBSVM i multisvm pozwala na dokładniejsze porównanie wydajności.

W wyniku wykorzystania w bibliotece LIBSVM liczb zmiennoprzecinkowych podwójnej precyzji,
natomiast w bibliotece multisvm pojedynczej precyzji porównywanie czasów i trafności klasyfikacji
może być obarczone zbyt dużym błędem. Do założeń projektowych dodałem możliwość kompila-
cji w trybie z wykorzystaniem liczb zmiennoprzecinkowych podwójnej precyzji. Dodatkowym czyn-
nikiem wpływającym na tę decyzję był fakt, że w architekturze Fermi została wprowadza obsługa
liczb zmiennoprzecinkowych podwójnej precyzji z satysfakcjonującym czasem wykonywania opera-
cji (więcej o nowościach wprowadzonych w architekturze CUDA wersji Fermi znajduje się w podroz-
dziale 2.3).

Ostatnim przyjętym założeniem jest unikanie ograniczenia zadeklarowanych przez autora możli-
wości biblioteki multisvm [18]. W szczególności zapewnienie poprawnego ich działania na posiada-
nym sprzęcie, tj. zbliżonego wynikami jakościowymi do wyników uzyskanych za pomocą biblioteki
LIBSVM.

4.3 Algorytm SMO

Biblioteka multisvm bazuje na algorytmie uczenia klasyfikatora SVM o nazwie SMO [36]. W tym
podrozdziale opisana jest zasada działania algorytmu SMO, opis jest dopasowany do implementa-
cji w bibliotece multisvm [18]. Na początku podane są podstawy matematyczne, następnie przedsta-
wiony jest algorytm w krokach, a na koniec zapisane jest to co wyróżnia implementację zrealizowaną
w multisvm.

4.3.1 Zapis matematyczny algorytmu SMO

W modyfikowanej bibliotece multisvm autor skorzystał ze specjalnej metody uczenia klasyfikatora
SVM nazwanej SMO [36], bazującej na problemie dualnym do definicji maszyny wektorów nośnych
(wzór 4.30 umieszczony w podrozdziale 4.1.4). Powodem zastosowania algorytmu SMO jest potrzeba
zmniejszenia złożoności obliczeniowej procesu uczenia klasyfikatora SVM. Zamiast konieczności roz-
wiązania dużego zadania minimalizacji w przestrzeni wielowymiarowej możliwe jest obliczenie wielu
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małych zadań o złożoności kwadratowej — rozwiązywalnych analitycznie. Zapisane w tym podroz-
dziale wyprowadzenie odnosi się do klasyfikacji binarnej, w przypadku wielu klas należy zastosować
jedną z technik rozszerzenia na zadania wieloklasowe (przedstawionych w podrozdziale 1.3.2).

Zadanie optymalizacji 4.39 opisane w podrozdziale 4.1.5, które zostało zastosowane w bibliotece
multisvm może być zapisane w postaci:

max
λi∈Rl

λi −
1

2
λTK(x, z)λ (4.41)

z ograniczeniami:
l∑

i=1

yiλi = 0 (4.42)

oraz
0 ≤ λi ≤ C, (4.43)

gdzie i = 1..N , aC to wybrana stała. Zadanie dualne nie posiada elementu ξ, ale skutkiem jego istnie-
nia w zadaniu prymalnym jest dodatkowe ograniczenie nierównościowe — zapisane we wzorze 4.43.
Wykorzystałem tu ponownie oznaczenie z dla wektora opisującego testowaną próbkę, aby uniknąć
niejednoznaczności definicji wektora x.

W bibliotece multisvm zadanie 4.41 nie jest realizowane bezpośrednio poprzez optymalizację (np.
za pomocą solwera). Do jego rozwiązania jest zastosowany algorytm SMO, który działa na zasadzie
wykonywania kolejnych iteracji kończonego po spełnieniu warunku stopu (tj. osiągnięciu kryterium
zbieżności). Każdy krok to obliczenie małych zadań optymalizacji kwadratowej, ograniczonych do
dwóch mnożników Lagrange’a. Celem zastosowania takiego uproszczenia jest zastosowanie opisanej
przez Platta [36] metody wykonania optymalizacji w sposób analityczny.

W każdym małym zadaniu optymalizacyjnym bierze udział para mnożników określona jako: λL
i λH . Liczby H (ang. high) i L (ang. low) to indeksy określające numer mnożnika spośród wszystkich
dostępnych mnożników rozwiązywanego zadania, wybierane dla kolejnych iteracji (mogą to być war-
tości ze zbioru 1..N , należy uwzględnić warunki KKT). W dalej przedstawionych wzorach jest też
stosowany zapis λi, wtedy i odnosi się do pełnego zakresu indeksów mnożników 1..N . Stała N jest
rozmiarem zbioru uczącego.

W każdej iteracji obliczana jest wartości funkcji fi. Funkcja fi jest zdefiniowana rekurencyjnie:

f ′i = fi + ∆λHyHK(xH , z) + ∆λLyLK(xL, z). (4.44)

Wartości yi ∈ {−1, 1} to binarne etykiety klas. Zastosowano różnicę ∆λi = λ′i − λi, przy czym
wartości λi przechowywane są w macierzy, natomiast para λ′H i λ′L przekazywana jest osobno jako
dwie liczby. Wartość funkcji fi z poprzedniej iteracji inicjalizowana jest negacją etykiety klasy −yi,

77



Algorytmy rozpoznawania obrazów wykorzystujące przetwarzanie GPGPU P. Pasznik

natomiast wszystkie pozostałe zastosowane we wzorze zmienne są ustawione początkowo na zera,
dotyczy to: różnic ∆λH , ∆λL; przekazywanych mnożników λH , λL oraz samych indeksów H i L.

Po obliczeniu wartości funkcji fi następuje znajdowanie nowych wartości indeksów H i L, dla
których fH jest najmniejsze oraz fL jest największe. Wartości indeksów są wybierane ze zbioru do-
puszczonych indeksów — tj. takich których wybór pozwala spełnić warunki KKT (opisane w podroz-
dziale 4.1.6). Jednocześnie aktualizowane są też wartości bH i bL służące do sprawdzenia zbieżności,
a zatem na ich podstawie obliczane jest czy warunek stopu algorytmu jest spełniony. Wyznaczenie
indeksów i wartości wykonywane jest według następujących wzorów:

H = argmin{fi : i ∈ IH}, (4.45)

L = argmax{fi : i ∈ IL}, (4.46)

bH = min {fi : i ∈ IH}, (4.47)

bL = max {fi : i ∈ IL}. (4.48)

Wartości dopuszczonych indeksów wyznaczane są z uwzględnieniem ograniczenia określonego
wzorem 4.43 oraz warunków KKT — wynikiem sprawdzenia warunków są podzbiory dopuszczo-
nych indeksów IH ⊂ I oraz IL ⊂ I , gdzie I to zbiór indeksów wszystkich mnożników, tj. 1..N .
Wyznaczane zbiory można określić wzorami:

IH = {i : yi = 1 ∧ 0 ≤ λi < C} ∪ {i : yi = −1 ∧ 0 < λi ≤ C}, (4.49)

IL = {i : yi = 1 ∧ 0 < λi ≤ C} ∪ {i : yi = −1 ∧ 0 ≤ λi < C}. (4.50)

Następnie aktualizowane są mnożniki Lagrange’a, bieżące wartości pary mnożników zapisywane
są w wektorze λi, a nowa para λ′H i λ′L obliczana jest za pomocą wzorów rekurencyjnych:

λ′H = λH +
yH(fL − fH)

η
, (4.51)

λ′L = λL + yHyL(λH − λ′H); (4.52)

gdzie:
η = K(xH ,xH) +K(xL,xL)− 2(xL,xH). (4.53)

Ostatnim etapem jest sprawdzenie zbieżności. Sprawdzane jest czy warunek:

bL ≤ bH + 2τ (4.54)
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jest spełniony. Stała τ to wybrany parametr tolerancji. Jeśli warunek określony wzorem 4.54 jest speł-
niony to wyznaczanie parametrów zadania dualnego jest zakończone, a tym samym uczenie klasy-
fikatora — wyznaczanie modelu. W przeciwnym przypadku należy powtórzyć czynności od kroku
obliczania funkcji fi — tzn. wykonać kolejną iterację algorytmu SMO.

Klasyfikowanie próbki

W powyższy sposób nauczony klasyfikator (tj. wyznaczony model, w tym mnożniki Lagrange’a)
służy do klasyfikacji próbek, odbywa się to za pomocą metody uogólnionego perceptronu opisanej
w podrozdziale 1.10, gdzie współczynniki wi są równe mnożnikom Lagrange’a λi, tj. za pomocą
wzoru:

h(x) =
N∑
i=1

yiλiK(x, xi) + b, (4.55)

gdzie b = w0 to współczynnik stały (wartość progowa) — parametr pochodzący z modelu.

W porównaniu ze zwykłą metodą perceptronu, zastosowanie mnożników Lagrange’a powoduje,
że możliwe jest pominięcie części obliczeń. W wektorze λi znajdują się też wyzerowane mnożniki.
Operacje związane z czynnikiem sumy, w którym jest wyzerowany mnożnik są algorytmicznie pomi-
jane, a tym samym nie zawsze trzeba obliczać funkcję jądra, a mnożenie próbki testowanej odbywa
się tylko przez wybrane wektory uczące (dla których λi 6= 0) — wektory nośne. Plik modelu nie za-
wiera wektorów, dla których wszystkie mnożniki (pochodzące od każdego podzadania binarnego) są
zerowe.

4.3.2 Algorytm SMO zastosowany w bibliotece multisvm

W bibliotece multisvm wykorzystano dekompozycję problemu wieloklasowego na podproblemy
składające się z zadań binarnych. Udostępnione są metody wykonywania porównań podzadań binar-
nych: AVA i OVA (opisane w podrozdziale 1.3.2) oraz tryb sztuczny EVO (opisany w podrozdziale
4.7). Przypadek braku liniowej separowalności jest obsługiwany poprzez zastosowanie funkcji jądra
oraz metody wektora kary (metody te zostały opisane w podrozdziale 4.1.5). Został wykorzystany fakt,
że algorytm SMO można zrównoleglić.

W bibliotece multisvm zastosowano kilka ciekawych ulepszeń, umożliwiających skrócenie czasu
wykonywania obliczeń potrzebnych do uzyskania warunku stopu — utworzenia modelu. Jednym z nich
jest zastosowane kieszeni [18], tj. przechowywania wyników pośrednich w celu ich późniejszego wy-
korzystania, bez ponownego liczenia. Kieszeń jest przechowywana w pamięci związanej z CPU. Kie-
szeniowane są obliczone wartości funkcji jądra.
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Drugim ulepszeniem jest przechowywanie danych dotyczących wszystkich podzadań binarnych
jako kolejnych elementów tablic wielowymiarowych o specjalnie rozwiązanym indeksowaniu, a nie
jakby to było naturalne w przypadku niezależnych zadań w osobnych miejscach o indeksowaniu bi-
narnym. Na początku obliczana jest zależnie od wybranego sposobu OVA lub AVA macierz etykiet
opisująca klasy wchodzące w skład podzadania poprzez wartości 1 i −1, a pozostałe etykiety usta-
wiane są na 0. Ten sposób przechowywania umożliwia uruchamianie wszystkich zadań jednocześnie
za pomocą tych samych wywołań jądra CUDA, a także zmniejszona jest liczba miejsc w kodzie, w któ-
rych dane są transferowane pomiędzy pamięcią CPU i GPU — dane konieczne do wykonywania ob-
liczeń wszystkich podzadań kopiowane są wspólnie. Oprócz faktu zmniejszenia liczby wykonywa-
nych wywołań, ulepszenie to pozwala na uzyskanie dodatkowej równoległości — względem zadań.
Podstawowa równoległość wynika z budowy algorytmu SMO. Zrównoleglony jest kod wykorzystany
w obliczaniu funkcji fi (zapisanej wzorem 4.44), pary mnożników λ′H , λ′L (określonej wzorami 4.51
i 4.52), a także redukcji realizowanej przy obliczaniu indeksów H i L oraz wartości maksymalnej bH
i minimalnej bL funkcji fi w zakresie indeksów ograniczonym warunkami KKT.

Ponadto, optymalizacja pierwsza łączy się z optymalizacją drugą, ponieważ może się zdarzyć, że
jądro obliczone dla jednego zadania binarnego znalazło się już w kieszeni podczas liczenia innego
zadania binarnego — taka sytuacja występuje, jeśli funkcja jądra była wyliczona wcześniej dla tych
samych argumentów.

Warunek stopu (zbieżność) w procesie uczenia w przypadku wielozadaniowym jest sprawdzany
za pomocą wzoru analogicznego do 4.54 (tutaj warunek musi być spełniony dla wszystkich podzadań
binarnych).

∀k=1..T bkL ≤ bkH + 2τ. (4.56)

Wartość T to liczba zadań koniecznych do wykonania. W przypadku gdy cała minimalizacja wyko-
nywana jest dla dwóch klas to: T = 1; stosując AVA: T = M(M − 1)/2 oraz przy wykorzystaniu
OVA: T = M , gdzie M to liczba klas w zbiorze uczącym. Należy mimo ogólnego warunku stopu za-
dbać, aby podzadania binarne, które wcześniej uzyskały zbieżność nie były niepotrzebnie obliczane —
w bibliotece multisvm zostało to rozwiązane za pomocą dodatkowego wektora podzadań ukończonych.

4.4 Realizacja modyfikacji biblioteki multisvm

Aby uzyskać poprawne działanie oraz zrealizować założenia zapisane w podrozdziale 4.2 należało
wprowadzić do biblioteki multisvm następujące modyfikacje:

• Zmianę sposobu kompilacji. Dotychczas wykorzystywana była struktura z zestawu NVIDIA
GPU Computing SDK [30], będącego przede wszystkim zbiorem przykładów programów na-
pisanych w CUDA i OpenCL. Sposób kompilacji zestawu deweloperskiego, może się zmieniać
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zależnie od jego wersji. Zmiana została wykonana poprzez utworzenie osobnego pliku konfi-
guracji kompilacji, który po uprzednim uporządkowaniu zawieranych plików nagłówkowych
pozwala na kompilowanie tylko plików, w których nastąpiły zmiany. Zatem pozwala na znaczne
skrócenie procesu kompilacji. Kompilacja jest teraz niezależna od drzewa kompilacji w zestawie
deweloperskim.

• Utworzenie interfejsu bazującego na tym dostarczonym z biblioteką LIBSVM, tj. napisanie pro-
gramów (narzędzi): multisvm-train oraz multisvm-predict. Kod źródłowy biblioteki LIBSVM
posłużył za bazę do implementacji tych programów — głównie wykorzystany został dostoso-
wany kod wczytywania z plików i zapisywania do plików.

• Dostosowanie działania biblioteki do wykorzystania pliku modelu pochodzącego z biblioteki
LIBSVM. Zapewnienie pełnej kompatybilność na poziomie pliku modelu — możliwe jest uru-
chamianie krzyżowe LIBSVM-train z multisvm-predict oraz multisvm-train z LIBSVM-predict.
Utworzona jest alternatywna wersja pliku modelu z innym sposobem zapisu mnożników (na
potrzeby testowe trybu AVA oraz działanie docelowe trybów EVO i OVA — wytłumaczenie
skrótów znajduje się w podrozdziale 4.3.2). Zmiana sposobu oznaczania wektorów nośnych,
tj. zastąpienie zapisu z etykietami na bazujący na kolejności. Konieczne okazało się wyszu-
kanie niekompatybilności struktur danych zastosowanych w bibliotece LIBSVM i w bibliotece
multisvm — powodujących, że uzyskiwane były niepoprawne wyniki klasyfikacji. Dokonano
dostosowania zapisu do sv coef pochodzącego z biblioteki LIBSVM — jest to metoda wpisu-
jąca się w koncepcję macierzy rzadkich, przekazywane jest M − 1 mnożników w przypadku
trybu AVA (pozostałych trybów ta metoda nie dotyczy), gdzie M to liczba klas w zbiorze uczą-
cym. Należało zadbać też o zmianę znaku mnożników zależnie od etykiety klasy dla podzadań
binarnych oraz o umieszczenie w pliku modelu liczby przeciwnej do współczynnika stałego b.

• Wybór podzbioru parametrów uczenia (domyślnych oraz argumentów wywołania) i parametrów
klasyfikacji (przekazywanych przez plik modelu). Wykonanie implementacji ich wczytywania,
bazującego na realizacji w bibliotece LIBSVM. Porównanie zakładanych wartości domyślnych
i ostateczne ustalenie ich na wzór zastosowanych w bibliotece LIBSVM.

• Uzyskanie poprawnego działania redukcji w procesie klasyfikacji w przypadku uruchamiania
na kartach graficznych wykonanych według architektury CUDA w wersji Fermi 2.1. Z powodu
zmienionej liczby rdzeni CUDA zlokalizowanych na jednym multiprocesorze, a zatem liczby
wątków w zestawie wątków (ang. warp) będących w synchronizacji — niezagrożonych wy-
ścigiem — przestała działać zastosowana optymalizacja w sprawdzaniu czy dany wątek bierze
udział w późniejszych krokach redukcyjnych. Naprawa polegała na zmianie sprawdzanego wa-
runku na analogiczny do tego we wcześniej wykonywanych krokach redukcyjnych.

• Wymienienie sposobu głosowania na ten pochodzący z biblioteki LIBSVM, w celu uzyska-
nia założonej trafności wyników klasyfikacji podczas testowania klasyfikatora. Głosowanie jest
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zrealizowane w części uruchamianej na procesorze CPU. Gdy stosowana była implementacja
głosowania autora biblioteki multisvm błąd zwiększał się wraz ze wzrostem liczby klas. Tylko
w przypadku dwóch klas działanie było poprawne — wyniki nie były znacząco gorsze niż w bi-
bliotece LIBSVM.

• Określenie makrodefinicji umożliwiającej wygodną zmianę pomiędzy liczbami zmiennoprze-
cinkowymi pojedynczej i podwójnej precyzji na poziomie pliku konfiguracyjnego kompilacji —
wybrana nazwa: TFLOAT. Konieczny był przegląd całego kodu, podmiana deklaracji zmien-
nych, a także wprowadzenie i stosowanie dodatkowych makrodefinicji dla funkcji, których pre-
cyzja jest określona jawnie, a nie na podstawie typów parametrów. Przy okazji została wykryta
pomyłka przy definiowaniu rozmiaru tablicy — pobrany był rozmiar (sizeof ) typu całkowito-
liczbowego 4 bajtowego (int) zamiast zmiennoprzecinkowego 4 bajtowego (float), nie stanowiło
to błędu w działaniu, dopóki precyzja liczb zmiennoprzecinkowych nie została zwiększona do
podwójnej — 8 bajtowej (double).

• Wprowadzenie wielu alternatywnych wariantów redukcji realizowanej za pomocą biblioteki
Thrust. Opis czynności wykonanych w celu przeniesienia całej redukcji na GPU za pomocą
założonej biblioteki Thrust oraz uzyskane czasy wykonywania redukcji przedstawione są w pod-
rozdziale 4.7.

W dalszej części rozdziału opisane są wybrane modyfikacje oraz przyczyny napotkanych trudności
w realizacji założonego celu. Wyróżnione zostały najciekawsze modyfikacje poprzez przedstawienie
ich w osobnych podrozdziałach 4.5 i 4.7.

4.4.1 Uruchomienie biblioteki multisvm

Do biblioteki multisvm dołączony jest przykładowy program działający na wybranym zbiorze
Adult oraz określonych parametrach uczenia. Jednak wykorzystuje on zestaw przykładowych progra-
mów CUDA o nazwie GPU Computing SDK [30] w nieaktualnej wersji. Aby obecnie skompilować
kod według zamierzeń autora należy dokonać zmian w pliku common.mk, tak aby kompilacja prze-
biegała na odpowiednią wersję architektury układu graficznego oraz wersję zestawu narzędziowego
CUDA.

Problemem w implementacji modyfikacji biblioteki multisvm i sprawdzenia czasu wykonywania
uczenia i klasyfikacji na wybranych zbiorach uczących i testowych było uzyskanie prawidłowego dzia-
łania. Kryterium działania zostało określone jako osiągnięcie podczas testów trafności klasyfikacji
zbliżonej do tej, którą można uzyskać za pomocą biblioteki LIBSVM (przy tych samych parame-
trach uczenia). Program multisvm nawet dla domyślnie ustawionego problemu nie działał poprawnie.
Jak się potem okazało było to spowodowane uruchamianiem go na karcie graficznej zrealizowanej

82



Algorytmy rozpoznawania obrazów wykorzystujące przetwarzanie GPGPU P. Pasznik

według innej wersji specyfikacji CUDA (przyczyną jest opisany w dalszej części rozdziału problem
z implementacją redukcji w klasyfikowaniu uruchamianym na karcie graficznej wykonanej według
specyfikacji CUDA 2.1).

Okazało się, że założona trafność jest uzyskana dopiero po dokonaniu wielu zmian w kodzie
źródłowym biblioteki multisvm. W przypadku algorytmu SMO i stosowanego sposobu klasyfikacji
większość błędnych fragmentów kodu źródłowego powoduje przypisanie wszystkich próbek do jednej
klasy, co komplikuje wyszukiwanie przyczyny błędnego działania. Inne przypadki to niska trafność
w zbiorach wieloklasowych spowodowana niepoprawną implementacją głosowania w klasyfikacji lub
działający klasyfikator dla przypadku dwuklasowego, niepoprawnie uczący dla przypadku wielokla-
sowego — przyczyną okazało się błędne zapisywanie mnożników i współczynnika b w pliku modelu.

Utworzenie własnych programów umożliwiających wykonywanie osobno uczenia i klasyfikacji
dało dodatkową korzyść: rozdzielony został na dwie części kod źródłowy poddawany analizie. Uru-
chamianie krzyżowe z biblioteką LIBSVM pozwala na ustalanie czy błąd znajduje się w części uczą-
cej czy klasyfikującej. Dodatkowy nakład pracy na dostosowanie pliku modelu zaprocentował, po
wykonaniu modyfikacji biblioteka multisvm działa poprawnie na dostępnym mi sprzęcie testowym
(wyposażonym w karty graficzne wykonane według architektury CUDA, opisanym w podrozdziale
4.8). Finalnie utworzony jest osobny plik konfiguracji kompilacji, za pomocą którego kompilowane są
programy multisvm-train i multisvm-predict.

4.4.2 Porównanie parametrów domyślnych bibliotek LIBSVM i multisvm

Parametry domyślne w oryginalnej wersji biblioteki multisvm i w bibliotece LIBSVM nie są wy-
brane w ten sam sposób. Najpierw należy podkreślić, że autor biblioteki multisvm przygotował jedynie
parametry wpisane w kod źródłowy pliku programu testowego multisvm (chociaż do części wykonaw-
czej biblioteki parametry są już przekazywane jako zmienne). Natomiast w bibliotece LIBSVM są
dostępne wartości domyślne lub użytkownik może wybrać inne wartości parametrów za pomocą ar-
gumentów wywołania.

W bibliotekach LIBSVM i multisvm są zastosowane różne nazwy parametrów uczenia klasyfi-
katora. W przypadku interfejsu użytkownika — argumentów wywołania programu multisvm-train —
postanowiłem wzorować się na bibliotece LIBSVM, tj. zachować te same nazwy parametrów co w pro-
gramie LIBSVM-train. Jednak wewnętrznie w kodzie źródłowym biblioteki multisvm zastosowane są
te same nazwy parametrów co we wzorach umieszczonych w podrozdziałach 4.1 i 4.3.

W szczególności, parametr τ określany jest za pomocą argumentu ε (epsilon) i domyślnie wynosi
0, 001. Parametr 1

σ2 = γ (gamma) i domyślnie γ jest ustawiana na odwrotność liczby cech w zbiorze
uczącym. Parametr kosztu C ma taką samą nazwę w obu przypadkach i wynosi domyślnie 1. Domyśl-
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nie wybraną funkcją jądra jest funkcja RBF.

W bibliotece multisvm nie jest zaimplementowane skalowanie, należy korzystać ze zbiorów uczą-
cych i testowych już przeskalowanych (lub wykonać skalowanie np. za pomocą narzędzia LIBSVM-
-scale). Zbiory wykorzystane w testach są opisane w podrozdziale 4.6.1.

4.5 Liczby zmiennoprzecinkowe

W wyniku zastosowania różnych architektur w testowaniu biblioteki LIBSVM i biblioteki multisvm
(procesora CPU i układu GPU) moją wątpliwość wzbudziło porównywanie trafności oraz czasu dzia-
łania z powodu wykonywania operacji na liczbach zmiennoprzecinkowych o różnej precyzji. W tech-
nologii CUDA inny jest czas wykonywania operacji na liczbach zmiennoprzecinkowych podwójnej
precyzji niż na liczbach zmiennoprzecinkowych pojedynczej precyzji. Dlatego wśród założeń projek-
towych znalazł się punkt odnośnie umożliwienia łatwej zmiany precyzji liczb zmiennoprzecinkowych,
na których działają programy multisvm-train i multisvm-predict. Ponadto, podjąłem próbę zmiany pre-
cyzji w kodzie biblioteki LIBSVM na poziomie odpowiedniego wykonania kompilacji oraz prostej
podmianie typów.

Zależnie od tego, według której wersji architektury CUDA jest wykonana karta graficzna, mogą nie
być dostępne liczby zmiennoprzecinkowe podwójnej precyzji lub ich zastosowanie może się wiązać
z ograniczoną wydajnością. Najpierw była to wydajność wielokrotnie niższa — głównie dotyczy to
specyfikacji 1.3 (więcej informacji zostało umieszczone w podrozdziale 2.3.1). Dopiero wprowadzając
architekturę Fermi udostępniono wykonywanie operacji na liczbach zmiennoprzecinkowych podwój-
nej precyzji z wydajnością tylko dwukrotnie niższą niż w przypadku operacji na liczbach zmienno-
przecinkowych pojedynczej precyzji. Ponadto, w architekturze CUDA w wersji Fermi nie występuje
już problem z operacjami arytmetycznymi niedokładnymi (opisanymi w podrozdziale 2.4.1), więc
powstający błąd w wyniku wykonywania operacji arytmetycznych powinien zależeć jedynie od zasto-
sowanej precyzji liczb zmiennoprzecinkowych.

Problem wykorzystania liczb zmiennoprzecinkowych podwójnej precyzji jest istotny ze względu
na zastosowaną metodę rozwiązywania problemu optymalizacyjnego. Minimalizacja marginesu koń-
czy się, gdy spełniony jest warunek stopu — sprawdzenie zbieżności, polegające na porównaniu róż-
nicy liczb z zadanym parametrem tolerancji τ . Przy wyborze τ należy uwzględnić zastosowaną pre-
cyzję obliczeń, w przeciwnym przypadku może się zdarzyć, że ze względu na utratę danych algorytm
nie będzie mógł się zakończyć.

Okazało się, że wybór większej precyzji nie wpływa znacząco na wynik trafności klasyfikacji,
a wręcz w przypadku niektórych problemów (np. zbioru Shuttle) widać, że zmiana pomiędzy architek-
turą Fermi a Tesla jest bardziej znacząca. Wyniki przedstawiono w podrozdziale 4.6.1. Za przyczynę
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małego znaczenia wyboru precyzji liczb zmiennoprzecinkowych uważam zastosowanie domyślnego
τ = 0, 001 pasującego do obu precyzji oraz wykorzystanie skalowania wartości cech próbek zbioru
uczącego na zbiór liczb rzeczywistych [0, 1].

Biblioteka LIBSVM

W bibliotece LIBSVM zostały wykorzystane liczby zmiennoprzecinkowe podwójnej precyzji. Jed-
nak po modyfikacji kodu tak, aby operował on na liczbach zmiennoprzecinkowych pojedynczej pre-
cyzji (poprzez zmianę typów danych i sposobu zapisu stałych liczbowych za pomocą opcji kompila-
tora -fsingle-precision-constant) stwierdziłem, że dla danych Adult (problemy testowe opisane w pod-
rozdziale 4.6.1) klasy przypisane podczas klasyfikacji zmieniają się niewiele, porównując z wielko-
ścią zbioru testowego zmiana trafności klasyfikacji jest bez znaczenia. W celu upewnienia się, że nie
jest to konsekwencją wykorzystania funkcji biblioteki matematycznej języka C wewnętrznie operują-
cych na liczbach zmiennoprzecinkowych podwójnej precyzji, dodatkowo wymuszona została zmiana
precyzji liczb zmiennoprzecinkowych poprzez zdefiniowanie w pliku nagłówkowym math.h stałej

NO DOUBLE PRECISION. Nie zmieniła się uzyskana trafność. Wynik testu zostanie zweryfiko-
wany przy badaniu biblioteki multisvm na karcie graficznej obsługującej liczby zmiennoprzecinkowe
jedynie w pojedynczej precyzji (tj. za pomocą konfiguracji sprzętowej nr 1, przedstawionej w podroz-
dziale 4.8).

Mimo małej różnicy uzyskanej trafności w klasyfikacji, zaobserwowałem zmiany w pliku modelu
pomiędzy wersją generowaną za pomocą maszyny wektorów nośnych wykorzystującej liczby zmien-
noprzecinkowe pojedynczej precyzji, a maszyną wykorzystującą liczby zmiennoprzecinkowe podwój-
nej precyzji. W przypadku mniejszej precyzji pojawiło się 11957 wektorów nośnych, zamiast 11954
oraz wiele wartości mnożników różniło się (dotyczy zbioru testowego Adult).

Biblioteka multisvm

Modyfikacja kodu biblioteki multisvm wprowadzająca podwójną precyzję wymagała zamiany
funkcji matematycznych na ich odpowiedniki z biblioteki cuBlas [25] obsługujące liczby zmienno-
przecinkowe podwójnej precyzji. Należało dobrać odpowiedniki funkcji: cublasSgemv, cublasSgemm,
tanhf, powf, expf, fabsf. A także zmienić przy wczytywaniu pliku wejściowego oraz pliku modelu mo-
dyfikatory wczytywania z %f na %lf, w przeciwnym przypadku wczytywane były błędne wartości
(nie tylko mniej dokładne). Dodatkowo na potrzeby zmodyfikowanej redukcji wykonanej za pomocą
biblioteki Thrust należało zmienić stałe określające wartość maksymalną i minimalną w zakresie do-
puszczalnych liczb.
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Realizacja powyższych zmian polega na zdefiniowaniu warunkowych makrodefinicji włączanych
po zdefiniowaniu w czasie kompilacji USE DOUBLE. Definiowany jest wtedy typ TFLOAT, warto-
ści TFLOAT MAX, TFLOAT MIN oraz definiowane są funkcje TFLOAT GEMV, TFLOAT GEMM,
TFLOAT TANH, TFLOAT POW, TFLOAT EXP i TFLOAT FABS. A także definiowane są mo-
dyfikatory wczytywania i wypisywania do pliku oraz wypisywania na ekran: TFLOAT READ,
TFLOAT WRITE, TFLOAT PRINT.

Wyniki jakościowe i wydajnościowe uzyskane podczas testowania biblioteki multisvm pod kątem
precyzji liczb zmiennoprzecinkowych są umieszczone w podrozdziałach 4.6.1 i 4.6.2.

4.6 Wyniki testowania biblioteki multisvm

W celu zachowania czytelności rezultatów przedstawionych w tym rozdziale do wszystkich pro-
cesów uczenia i testowania wykorzystana jest określona pula zbiorów uczących i testowych. Wybrane
zostało pięć zbiorów, które zamieszczono w znajdujących się dalej zestawieniach w ustalonym po-
rządku. W tym podrozdziale opisane jest najpierw pochodzenie zbiorów oraz ich ogólne cechy, na-
stępnie przedstawione są wyniki trafności predykcji próbek zbiorów testowych dla poszczególnych na-
uczonych klasyfikatorów. Wykorzystane są różne wersje programów multisvm-train i multisvm-predict
(różne warianty kompilacji, w tym zastosowanie różnych metod wykonywania redukcji) oraz biblio-
teka LIBSVM (testowana w celu uzyskania dodatkowego porównania wyników trafności klasyfikacji).

W ostatniej części podrozdziału przedstawione są uzyskane czasy wykonywania różnych wersji im-
plementacji klasyfikatora SVM, tj. pokazane są czasy uczenia klasyfikatora oraz czasy wykonywania
klasyfikowania na całym zbiorze testowym. Umieszczone są również dodatkowe informacje o czasach
wykonania redukcji. W tym przypadku też w celu porównania przedstawiono czas obliczeń uzyskany
za pomocą biblioteki LIBSVM.

4.6.1 Problemy testowe

Na oficjalnej stronie internetowej biblioteki LIBSVM [3] są umieszczone odniesienia do przykła-
dowych problemów w postaci zbiorów uczących oraz testowych przygotowanych do wykorzystania
w maszynie wektorów nośnych. Wybrane z nich są też dystrybuowane wraz z biblioteką multisvm.
Przygotowanie zbiorów polega na wcześniejszym dostosowaniu zapisu do zastosowanego w biblio-
tece LIBSVM, tj. macierzy rzadkiej (zapis indeksowany, z pominięciem cech o wartości zero). Je-
śli udostępniony zbiór nie jest normalizowany w ramach przetwarzania wstępnego, można wykonać
przeskalowanie w przestrzeni cech na zbiór liczb rzeczywistych [0, 1]. Jest to zalecane, gdyż zastoso-
wanie ujednoliconych zakresów liczbowych cech powinno sprzyjać poprawnemu działaniu klasyfika-
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tora [17]. Takie przeskalowanie można wykonać za pomocą programu LIBSVM-scale (dołączonego
do zestawu narzędzi biblioteki LIBSVM).

Jako kryterium wyboru zbiorów przyjąłem zróżnicowanie liczby klas oraz to czy zbiór był wy-
korzystywany w testach oryginalnej wersji biblioteki multisvm — w celu sprawdzenia zmiany efek-
tywności działania biblioteki po dokonanych modyfikacjach. Przydatna jest możliwość porównania
z wynikami deklarowanymi przez autora, ponieważ kod źródłowy biblioteki multisvm nie był przysto-
sowany do łatwego wykonania testów na innych zbiorach niż Adult. Zbiory wraz z opisem sposobu
uzyskania można znaleźć na stronie internetowej kolekcji UCI Machine Learning Repository [11].
Zbiór Adult to zbiór binarny — opisuje dane statystyczne — zależnie od szeregu cech (np. wieku,
liczby godzin pracy w tygodniu, liczb reprezentujących rodzaj wykształcenia, stan cywilny lub ro-
dzaj zatrudnienia) osoby są klasyfikowane do zarabiających powyżej lub poniżej 50 tysięcy dolarów
rocznie. Podczas testów wykorzystany jest jego podzbiór a9a — nie jest on zrównoważony, co było
mylące w przypadku testowania poprawności działania programu, tj. gdy w wyniku błędu w kodzie
nastąpi zaklasyfikowanie wszystkich próbek niepoprawnie do jednej klasy to współczynnik trafności
wynosi 76,38%, a to może sugerować, że program działa, tylko nie jest uzyskana oczekiwana trafność
klasyfikacji. Kolejny zbiór to Shuttle — reprezentuje on siedmioklasowy opis stanu elementu promu
kosmicznego na podstawie 9 cech liczbowych. Wybrany jest też opisywany już w podrozdziale 3.6,
zawierający 10 klas zbiór MNIST — reprezentujący odręcznie pisane cyfry. Następny zbiór to USPS,
tak samo jak zbiór MNIST zawiera 10 klas cyfr uzyskanych za pomocą akwizycji, ale jest mniejszy
pod względem liczby próbek i została wykorzystana mniejsza rozdzielczość obrazu, tj. posiada mniej
cech opisujących piksele w funkcji jasności. Oraz ostatni zbiór — Letter — reprezentujący 26 klas
wielkich liter alfabetu łacińskiego pisma maszynowego. Przy tworzeniu zbioru Letter zastosowano
inną eksrakcję cech niż w przypadku zbiorów MNIST i USPS, zamiast zapisanej bezpośrednio funk-
cji jasności poszczególnych pikseli, zastosowano cechy w postaci 16 wybranych parametrów, wśród
nich przykładowo: pozycja pozioma i pionowa pudełka (prostokąta opisanego na obiekcie uzyska-
nym za pomocą segmentacji obrazu), wysokość i szerokość pudełka, wariancja pozycji poziomej lub
pionowej i korelacja pomiędzy nimi.

Oznaczona w tabeli 4.1 liczba jako SV to liczba wektorów nośnych zapisanych w modelu po wy-
konaniu uczenia klasyfikatora wybranym narzędziem. Użyte narzędzia oraz ich wersje są wyszcze-
gólnione w nagłówku. Przedstawione wyniki są uzyskane przy zastosowaniu parametrów domyślnych
w bibliotece LIBSVM i wykonanej modyfikacji biblioteki multisvm (parametry domyślne są opisane
w podrozdziale 4.4.2). Testy oznaczone w nagłówku Tesla zostały wykonane za pomocą konfigura-
cji sprzętowej nr 1, pozostałe za pomocą konfiguracji sprzętowej nr 2 (sprzęt testowy opisany jest
w podrozdziale 4.8). W całej tabeli 4.1 i pozostałej części pracy wykorzystane jest oznaczenie wersja
ośmiobajtowa (lub 8 bajtów) do pokazania, że zostały w kodzie źródłowym użyte liczby zmiennoprze-
cinkowe podwójnej precyzji oraz że jest to kod przeznaczony dla architektury CUDA w wersji Fermi.
Liczba błędów oraz trafność to wyniki uzyskane podczas testowania za pomocą zbioru testowego kla-
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Tabela 4.1: Zestawienie zbiorów uczących i testowych.

Nazwa problemu Adult Shuttle MNIST USPS Letter
Liczba klas 2 7 10 10 26
Liczba cech 123 9 780 256 16
Liczba próbek uczących 32561 43500 60000 7291 15000
Liczba próbek testowych 16281 14500 10000 2007 5000
Liczba SV LIBSVM 11954 6285 19599 2060 11721
Liczba SV multisvm Tesla 11951 6290 19593 2055 11721
Liczba SV multisvm Fermi 11951 6305 19609 2057 11714
Liczba SV multisvm Fermi 8 bajtów 11949 6295 19604 2057 11733
Liczba błędów LIBSVM 2472 348 554 125 888
Liczba błędów multisvm Tesla 2471 747 555 125 935
Liczba błędów multisvm Fermi 2472 550 554 124 950
Liczba błędów multisvm Fermi 8 bajtów 2472 697 554 126 954
Trafność LIBSVM 84,82% 97,60% 94,46% 93,77% 82,24%
Trafność multisvm Tesla 84,82% 94,85% 94,45% 93,77% 81,30%
Trafność multisvm Fermi 84,82% 96,21% 94,46% 93,82% 81,00%
Trafność multisvm Fermi 8 bajtów 84,82% 95,19% 94,46% 93,72% 80,92%

syfikatora nauczonego odpowiadającym zbiorem uczącym.

Różnica pomiędzy liczbą cech w zbiorze uczącym MNIST w zestawieniu umieszczonym w tabeli
4.1 oraz liczbą zapisaną przy opisie klasyfikatora najbliższego sąsiada (znajdującym się w podroz-
dziale 3.6) wynika z zastosowania tym razem rzadkiego zapisu macierzy zbioru uczącego. Wartości
liczbowe cech o ostatnich czterech numerach w całym zbiorze wynoszą zero, więc nie występują w za-
pisie rzadkim. Wynika to z konwersji ze źródłowych baz NIST-1 i NIST-3 w zapisie gęstym binarnej
funkcji jasności do zapisu rzadkiego w skali szarości o powiększonym rozmiarze obrazka, na którym
cyfry zostały przedstawione na środku, tj. została wykonana zmiana wielkości płótna, wyśrodkowanie
cyfry oraz dodane zostały odcienie szarości przy krawędziach cyfry (łagodzące przejście pomiędzy
pikselami obiektu a tła) podczas konwersji do skali szarości [22].

Na podstawie danych zebranych do obliczenia średnich wyników zapisanych w tabeli 4.1 można
spostrzec ciekawą własność wyników jakościowych. W przypadku wersji sekwencyjnej (biblioteki
LIBSVM wykonywanej na CPU) nie jest zaskoczeniem, że wyniki jakościowe są powtarzalne, tzn.
liczba wektorów nośnych modelu nauczonego klasyfikatora oraz liczba błędów nie zmienia się przy
każdym uruchomieniu programu uczącego lub testowego. Klasyfikator SVM nie ma elementów loso-
wych. Jednak w przypadku uruchamiania na GPU — na sprzęcie masowo równoległym — jest ciekawą
obserwacją to, że wyniki jakościowe są również niezmienne podczas kolejnych uruchomień. Wynika to
ze specyfiki architektury CUDA, w której wątki są uruchamiane synchronicznie w zestawach wątków
(ang. warps) po 32 wątki w wersji Fermi. W przypadku wcześniejszych specyfikacji CUDA synchro-
nicznie jest uruchamiane 16 wątków w dwóch połówkach zestawu wątków (ang. half-warp). Poza
tym w zastosowanym kodzie występują polecenia wymuszające synchronizację — bariery. Również
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zakończenie uruchomionych w strumieniu domyślnym (o numerze 0) funkcji jądra oraz przesyłanie
danych pomiędzy pamięcią związaną z GPU, a pamięcią CPU powoduje oczekiwanie na zakończe-
nie, a zatem synchronizację [29]. W przypadku mierzonych czasów wykonania obliczeń można już
zaobserwować niewielkie różnice pomiędzy różnymi uruchomieniami. Takie różnice mogą powsta-
wać ze względu na część wykonywaną z wykorzystaniem CPU (przesyłanie danych czy pozostawione
jako kod sekwencyjny głosowanie). Występujące różnice w czasie wykonania programów na CPU nie
są zaskoczeniem, duży wpływ na czas wykonania ma charakterystyka systemu operacyjnego — inne
aplikacje uruchomione na komputerze. Dokładna analiza czasów wykonania uczenia i klasyfikowania
została przedstawiona w dalszej części podrozdziału.

W zestawieniach, jeśli nie jest zaznaczone inaczej, umieszczone są wyniki uzyskane za pomocą bi-
blioteki multisvm z wymienioną redukcją na wieloklasową w uczeniu i dwuklasową w klasyfikowaniu.
Opis dostępnych wersji redukcji znajduje się w podrozdziale 4.7.

W tabeli 4.2 umieszczone są wyniki jakościowe uzyskane za pomocą maszyny wektorów nośnych
działającej na GPU i CPU. Zastosowanie zmienionej redukcji wykonanej za pomocą biblioteki Thrust
pozwoliło na uzyskanie wyników o takim samym współczynniku trafności podczas testowania kla-
syfikatora w wersjach LIBSVM, multisvm z liczbami zmiennoprzecinkowymi pojedynczej precyzji
i multisvm z liczbami zmiennoprzecinkowymi podwójnej precyzji na zbiorze MNIST. Oprócz porów-
nania różnych wersji, pokazane jest też, że uruchomienie krzyżowe bibliotek LIBSVM i multisvm
działa poprawnie. To wskazuje na prawidłowe zapisywanie pliku modelu i odczytywanie go w in-
nej wersji klasyfikatora. Ten test (oraz kolejny z wynikiem zapisanym w tabeli 4.3) są wykonane za
pomocą Komputera 2 (sprzęt testowy jest opisany w podrozdziale 4.8). Ponadto, pokazane jest, że
zastosowanie liczb zmiennoprzecinkowych podwójnej precyzji nie zmienia współczynnika trafności
w przypadku zbiorów uczącego i testowego MNIST. Jednak z tabeli 4.1 wynika, że w przypadku in-
nych zbiorów występuje różnica w trafności (zaskakująco, na niekorzyść w przypadku zastosowania
większej precyzji liczb zmiennoprzecinkowych).

Tabela 4.2: Wyniki jakościowe krzyżowego zastosowania bibliotek LIBSVM i multisvm (zbiór testowy
MNIST).

Wersja narzędzia LIBSVM-predict multisvm-predict multisvm-predict 8 bajtów
LIBSVM-train 94,46 % 94,46 % 94,46 %
multisvm-train 94,46 % 94,46 % 94,46 %
multisvm-train 8 bajtów 94,46 % 94,46 % 94,46 %

W tabeli 4.3 pokazane jest, że wykorzystanie oryginalnej wersji redukcji w bibliotece multisvm po-
woduje uzyskanie poprawnych (zbliżonych) wyników jakościowych, ale różniących się co do trafności
z biblioteką LIBSVM. W tej wersji uwzględniona jest poprawka dla specyfikacji CUDA w wersji 2.1.
W zestawieniu umieszczonym w tabeli 4.3 zwiększenie precyzji liczb zmiennoprzecinkowych w pro-
cesie uczenia na układzie GPU powoduje zwiększenie współczynnika trafności.
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Tabela 4.3: Wyniki jakościowe krzyżowego zastosowania bibliotek LIBSVM i multisvm w wersji z ory-
ginalną redukcją (z modyfikacją dla CUDA 2.1, zbiór testowy MNIST).

Wersja narzędzia LIBSVM-predict multisvm-predict multisvm-predict 8 bajtów
LIBSVM-train 94,46 % 94,46 % 94,46 %
multisvm-train 94,85 % 94,85 % 94,85 %
multisvm-train 8 bajtów 94,89 % 94,89 % 94,89 %

Natomiast tabela 4.4 przedstawia wyniki uzyskane za pomocą Komputera 1 (wyposażonego
w kartę graficzną wykonaną według architektury CUDA w wersji Tesla). Umieszczone są dwie wersje
klasyfikacji — dwie wersje programów multisvm-predict. Jedna oryginalna przystosowana wyłącznie
do działania na architekturze CUDA w wersji Tesla (z powodu wykorzystania właściwości działania
bloku wątków o określonym rozmiarze), druga zmodyfikowana w celu uzyskania poprawnego działa-
nia na architekturze CUDA w wersji Fermi 2.1 (modyfikacja wykonana z powodu podniesionej liczby
wątków zlokalizowanych na każdym multiprocesorze do 48, a tym samym wielkości bloku wątków,
co uniemożliwiło prawidłową pracę wersji oryginalnej). Pokazane jest, że modyfikacja nie wpływa
negatywnie na uzyskaną trafność w przypadku uruchamiania na układzie GPU wykonanym według
specyfikacji CUDA 1.1 — wersja Tesla.

Tabela 4.4: Wyniki jakościowe krzyżowego zastosowania bibliotek LIBSVM i multisvm w wersji z ory-
ginalną redukcją uzyskane za pomocą architektury CUDA w wersji Tesla (zbiór testowy MNIST).

Wersja narzędzia LIBSVM-predict multisvm-predict multisvm-predict oryginalna redukcja
LIBSVM-train 94,46 % 94,46 % 94,46 %
multisvm-train 94,85 % 94,85 % 94,85 %

4.6.2 Czas działania

Podczas testowania wydajności wykorzystano bibliotekę LIBSVM w wersji 3.11, z małą mody-
fikacją wprowadzającą liczniki czasu analogiczne do tych zastosowanych w bibliotece multisvm, tj.
umieszczone w odpowiadających sobie miejscach w kodzie źródłowym obydwu bibliotek. Czas uzy-
skany za pomocą biblioteki LIBSVM jest oznaczany jako czas wykonania uczenia i klasyfikowania
na CPU. Natomiast czas oznaczony jako wykonania uczenia i klasyfikowania na GPU to czas uzy-
skany za pomocą zmodyfikowanej biblioteki multisvm. Przedstawione w tabelach wyniki to wartości
uśrednione czasów wykonywania obliczeń dla 10 całkowitych przebiegów uczenia oraz klasyfiko-
wania. Czas wykonywania obliczeń nie uwzględnia inicjalizacyjnej części sekwencyjnej (w ramach
możliwości wynikających z wykorzystywanego algorytmu), tzn. pominięty jest czas zużyty na alo-
kowanie i zwalnianie pamięci, a także nie uwzględniono czasu potrzebnego na wczytywanie plików
danych uczących i modelu, zapisywanie wyniku oraz przetwarzanie argumentów wywołania. Ponadto,
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w kodzie biblioteki multisvm umieszczone są dodatkowe zegary mierzące czas wykonywania redukcji,
tutaj dołożono wszelkiej staranności, aby mierzone było tylko wywołanie funkcji redukcji i czas jej
wykonywania.

W tabelach przedstawiających wyniki wydajnościowe jest umieszczony czas uczenia klasyfikatora
na procesorze komputera za pomocą programu LIBSVM-train z wybraną opcją wyłączającą algorytm
zmniejszania (ang. shrinking), tj. uruchomionego z argumentem wywołania -h 0. Algorytm zmniejsza-
nia polega na wykonywaniu dodatkowej heurystyki zmniejszającej liczbę wektorów uczących w wy-
dzielonym problemie przejściowym. Zgodnie z opisem biblioteki LIBSVM [2] metoda ta powinna
skracać czas uczenia klasyfikatora, ale jeśli dla danego problemu wykonywana jest mała liczba itera-
cji może wydłużyć ten czas (liczba iteracji zależy od zbioru uczącego i parametrów uczenia, zwłaszcza
parametru tolerancji τ ). Program LIBSVM-train według zadanego kryterium wyświetla ostrzeżenie
o prawdopodobnym negatywnym wpływie zastosowania metody zmniejszania na czas wykonywania
uczenia, takie ostrzeżenie pojawiło się dla niektórych stosowanych zbiorów uczących. Metoda zmniej-
szania nie jest zaimplementowana w bibliotece multisvm. Aby uzyskane wyniki były miarodajne, me-
toda zmniejszania została wyłączona podczas testów czasu wykonania uczenia za pomocą programu
LIBSVM-train. Dla wyników jakościowych zapisanych we wcześniejszych tabelach metoda zmniej-
szania nie powinna mieć znaczenia, dlatego podczas testowania była ustawiona domyślnie (tj. była
włączona).

Pomiary czasów umieszczone w tabelach 4.5 i 4.6 odbywały się na bazie kodu źródłowego skompi-
lowanego z implementacją redukcji wykonaną za pomocą biblioteki Thrust — wybrana została wersja
wieloklasowa dla uczenia i wieloklasowa dla klasyfikowania.

Tabela 4.5: Czasy średnie [s] wykonania uczenia.

Nazwa problemu Adult Shuttle MNIST USPS Letter
Komputer 1 CPU [s] 117,51 50,682 949,644 9,311 17,931
Komputer 2 CPU [s] 115,635 50,216 930,593 8,28 17,565
Komputer 3 CPU [s] 53,043 17,049 599,192 3,801 8,658
Komputer 1 GPU [s] 157,913 16,689 1014,454 15,128 78,629
Komputer 2 GPU [s] 6,538 1,147 162,074 0,889 4,681
Komputer 3 GPU [s] 3,813 1,024 60,445 0,846 6,869
Komputer 2 GPU 8 bajtów [s] 12,307 1,664 425,096 1,41 7,152
Komputer 3 GPU 8 bajtów [s] 6,349 1,293 151,299 1,174 7,953

W tabeli 4.5 można zaobserwować spodziewane skrócenie czasu wykonywania obliczeń wraz
ze zwiększeniem mocy obliczeniowej wykorzystanego w testowaniu komputera, odnosi się to zarówno
do taktowania procesora CPU, jak i modelu karty graficznej (opis zastosowanego sprzętu znajduje się
w podrozdziale 4.8). Jedynie uczenie klasyfikatora zbiorem uczącym Letter wykonywane jest wolniej
w przypadku użycia karty graficznej według parametrów bardziej wydajnej. Może to mieć związek
z małą liczbą wektorów uczących przypadających na klasę oraz małą liczbą cech — podproblemy
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binarne są małe i może być niewykorzystywany potencjał karty graficznej o większej liczbie mul-
tiprocesorów. Przewaga karty graficznej wykonanej według specyfikacji CUDA 2.1 znajdującej się
w Komputerze 2 nad kartą graficzną wykonaną według specyfikacji CUDA 2.0 znajdującą się w Kom-
puterze 3 polega na tym, że posiada więcej rdzeni CUDA przypadających na multiprocesor, a to ma
konsekwencje m.in. w sposobie podziału pamięci współdzielonej oraz liczbie odczytów pamięci glo-
balnej ze złączeniem.

Podobnie jak w przypadku zbioru uczącego Letter w tabeli 4.5, widać w tabeli 4.6 odwrotne niż
spodziewane czasy wykonywania uzyskane dla zbioru Adult testowanego w klasyfikacji wykorzy-
stującej liczby zmiennoprzecinkowe pojedynczej precyzji i zbioru Shuttle, gdy wykorzystywane były
liczby zmiennoprzecinkowe podwójnej precyzji. W pozostałych przypadkach klasyfikowanie na ukła-
dzie GPU za pomocą konfiguracji sprzętowej nr 3 jest wykonywane szybciej niż za pomocą konfigu-
racji sprzętowej nr 2.

Tabela 4.6: Czasy średnie [s] wykonania klasyfikowania.

Nazwa problemu Adult Shuttle MNIST USPS Letter
Komputer 1 CPU [s] 40,328 11,987 288,035 4,644 11,726
Komputer 2 CPU [s] 38,791 11,843 280,965 4,209 11,17
Komputer 3 CPU [s] 18,278 4,246 157,048 2,07 4,533
Komputer 1 GPU [s] 35,618 98,688 266,802 9,924 379,673
Komputer 2 GPU [s] 4,338 6,701 16,229 0,866 28,654
Komputer 3 GPU [s] 4,581 5,814 8,839 0,705 14,138
Komputer 2 GPU 8 bajtów [s] 5,231 7,498 25,801 0,99 38,272
Komputer 3 GPU 8 bajtów [s] 4,905 10,99 12,018 0,764 27,518

Warto też porównać uzyskany czas wykonywania uczenia i klasyfikacji za pomocą konfiguracji
sprzętowej nr 1 przy wykorzystaniu procesora CPU i układu GPU. Zastosowanie mobilnego układu
GPU nie pozwoliło (poza wyjątkami) na osiągnięcie lepszego czasu wykonania niż zastosowanie kla-
syfikatora z biblioteki LIBSVM uruchomionego na procesorze komputera. W przypadku pozostałych
kart graficznych, za pomocą których przeprowadzone było testowanie, osiągnięte zostało wielokrotne
skrócenie czasu obliczeń w porównaniu z procesorem komputera — wyjątkiem jest tu klasyfikowanie
próbek zbioru testowego Letter.

Redukcja występująca w procesie klasyfikacji jest wykonywana tyle razy ile jest próbek w zbiorze
testowym. W tabelach 4.7 i 4.8 przedstawiony jest uśredniony czas wykonania wszystkich redukcji
potrzebnych do obliczenia funkcji perceptronu (określonej wzorem 4.55) dla pojedynczych próbek.
W przeciwieństwie do redukcji w procesie klasyfikowania, liczba wykonanych redukcji w uczeniu
nie jest bezpośrednio zależna od liczności zbioru uczącego, natomiast jest zależna od liczby wykona-
nych iteracji przed spełnieniem warunku stopu. Liczba iteracji zmienia się zależnie od zastosowanej
wersji programu uczącego maszynę wektorów nośnych. Zależy także od zastosowanej precyzji liczb
zmiennoprzecinkowych, co widać porównując tabele 4.7 i 4.8. Ponadto, iteracje nie muszą trwać tyle
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samo czasu, ze względu na fakt, że niektóre podzadania w uczeniu wieloklasowym mogą wcześniej
osiągnąć zbieżność, a wtedy obliczenia dla tego podzadania są pomijane. Z tego powodu postanowi-
łem arbitralnie ograniczyć liczbę mierzonych czasów do 100 — w tabelach 4.7 i 4.8 jest umieszczony
średni czas wykonania redukcji w uczeniu dla pierwszych 100 iteracji. Zakładam małe prawdopo-
dobieństwo, że warunek stopu będzie osiągnięty przez poszczególne podzadania w pierwszych 100
iteracjach. Szczegółowy opis testowanych wersji redukcji znajduje się w podrozdziale 4.7.

Tabela 4.7: Czasy wykonywania uczenia i klasyfikacji za pomocą Komputera 2 — liczby zmienno-
przecinkowe pojedynczej precyzji.

Nazwa problemu Adult Shuttle MNIST Usps Letter
Uczenie SVM [s] 6,477 1,143 159,201 0,886 4,69
Liczba iteracji 8484 3103 1756 361 579
Czas na iterację [ms] 0,763 0,368 90,661 2,453 8,099
Czas na redukcję [µs] 70,96 559,04 2503,353 1812,16 13831,552
Klasyfikowanie SVM [s] 4,35 6,685 16,192 0,866 28,643
Czas na redukcję [µs] 249,063 456,833 1371,749 418,769 5697,989

W tabeli 4.7 przedstawione są czasy uzyskane podczas testowania uczenia i klasyfikowania z wy-
korzystaniem liczb zmiennoprzecinkowych pojedynczej precyzji, natomiast w tabeli 4.8 z wykorzy-
staniem liczb zmiennoprzecinkowych podwójnej precyzji. Duża część operacji arytmetycznych wyko-
rzystywanych w algorytmie uczenia i klasyfikowania to operacje na liczbach zmiennoprzecinkowych,
dlatego spodziewana jest różnica w czasie wykonywania bliska dwukrotnej (wynika to z wydajności
wykonywania operacji na liczbach zmiennoprzecinkowych w architekturze CUDA w wersji Fermi).
Ponieważ liczba iteracji w uczeniu zmienia się, najlepiej porównywać czas średni względem iteracji
(w tabelach jest to Czas na iterację). Uzyskany czas jest bliski oczekiwanemu dla zbiorów uczących,
dla których liczba iteracji w obu przypadkach jest zbliżona: Adult, Shuttle i MNIST. Natomiast w przy-
padku zbiorów Usps i Letter nie zachodzi w oczekiwany sposób zmiana czasu wykonywania. Może to
być spowodowane zbyt małą liczbą iteracji dla wariantu z zastosowaniem liczb zmiennoprzecinkowych
pojedynczej precyzji.

Tabela 4.8: Czasy wykonywania uczenia i klasyfikacji za pomocą Komputera 2 — liczby zmienno-
przecinkowe podwójnej precyzji.

Nazwa problemu Adult Shuttle MNIST Usps Letter
Uczenie SVM [s] 12,306 1,664 415,632 1,411 7,506
Liczba iteracji 8578 3149 1753 550 4558
Czas na iterację [ms] 1,435 0,528 237,097 2,566 1,647
Czas na redukcję [µs] 80,931 710,77 3117,462 2101,94 16638,923
Klasyfikowanie SVM [s] 5,188 7,571 25,73 0,987 38,281
Czas na redukcję [µs] 140,353 532,668 840,056 480,416 7544,635
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W przypadku procesu klasyfikowania uzyskane czasy nie zależą od elementu zmieniającego się
podobnego do iteracji w procesie uczenia. Mimo to nie został osiągnięty dwukrotnie dłuższy czas
wykonywania klasyfikacji dla wersji wykorzystującej liczby zmiennoprzecinkowe podwójnej precyzji
w porównaniu z wersją wykorzystującą liczby zmiennoprzecinkowe pojedynczej precyzji. Natomiast
dla wszystkich sprawdzonych zbiorów testowych nastąpiło wydłużenie wykonywania procesu klasy-
fikacji w przypadku wykorzystania większej precyzji liczb zmiennoprzecinkowych.

4.7 Redukcja

W związku z ciekawymi rezultatami uzyskanymi podczas realizacji redukcji w klasyfikatorze naj-
bliższego sąsiada (wyniki opisane w podrozdziale 2.4.4) postanowiłem przetestować różne rozwiąza-
nia wykonania redukcji w implementacji klasyfikatora SVM. Przyjąłem, że zamiast utworzenia wła-
snego rozwiązania bazującego na szablonach języka C++ z rozszerzeniami CUDA — tak jak zrealizo-
wałem Reduction Templates podczas implementacji klasyfikatora najbliższego sąsiada — tym razem
redukcja zostanie wykonana przy wykorzystaniu biblioteki Thrust. Okazało się, że w ramach możliwo-
ści oferowanych przez bibliotekę Thrust oraz z powodu specyfiki redukcji zastosowanej w klasyfika-
torze SVM implementacja redukcji może być wykonana w różny sposób. Z tego powodu umieściłem
w kodzie źródłowym kilka realizacji redukcji i umożliwiłem wybór zastosowanej podczas kompilacji
biblioteki multisvm. Wybór jest zapewniony za pomocą makrodefinicji. Implementacja została wy-
konana poprzez wymianę funkcji wywoływanej w kroku redukcyjnym klasyfikatora SVM biblioteki
multisvm — dotyczy to osobno uczenia i klasyfikacji. Dodatkowym powodem wykonania próby wy-
miany redukcji jest to, że autor biblioteki multisvm zastosował nietypowe rozwiązanie korzystające
częściowo z obliczeń na CPU — ten sposób realizacji redukcji wymaga wprowadzenia dodatkowego
transferowania danych pomiędzy pamięcią GPU a pamięcią podręczną komputera. Wcześniej uzy-
skane wyniki stosowania redukcji w środowisku CUDA w przypadku algorytmu k-NN pokazują, że
warto realizować redukcję na GPU oraz to, że możliwe jest wykonanie pełnej redukcji wyłącznie na
GPU — bez transferu do pamięci podręcznej komputera danych innych niż ostateczna wartość.

Potrzeba wykonania redukcji w środowisku CUDA, mimo że nie jest ono wskazane do obliczeń
o niskiej intensywności arytmetycznej (tj. takich, w których występuje mało operacji arytmetycznych
w porównaniu z operacjami pamięciowymi) wynika z faktu, że dane znajdują się już w pamięci karty
graficznej w skutek wcześniejszych kroków algorytmu uczenia maszyny wektorów nośnych lub kla-
syfikacji za jej pomocą.
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Rysunek 4.3: Podstawowa wersja redukcji wykonana za pomocą biblioteki Thrust — uruchamiane są
kolejno osobno minimalizacja i maksymalizacja.

Uczenie

Najprostsze rozwiązanie redukcji w uczeniu klasyfikatora SVM wykonane za pomocą biblioteki
Thrust to realizacja osobno minimalizacji i maksymalizacji. Poprzez analogię do rozwiązania zapro-
ponowanego przez autora biblioteki multisvm podczas wykonywania redukcji jest realizowane spraw-
dzanie warunków KKT. Wadę tego rozwiązania można zobaczyć analizując rysunek 4.3 — potrzebny
jest nadmiarowy transfer danych, a całość procesu jest uruchamiana dwukrotnie, wliczając w to spraw-
dzanie warunków KKT.

Ciekawa okazała się możliwość połączenia redukcji z krokiem nieredukcyjnym tj. operacją trans-
formacji [19], co umożliwia budowanie bardziej skomplikowanych jąder redukcyjnych. Odpowiednie
zastosowanie tej techniki pozwala na zmniejszenie ilości danych koniecznych do przesłania z pamięci
globalnej karty graficznej do rejestrów i pamięci współdzielonej. A to jest istotą wykonywania wydaj-
nie działań w architekturze CUDA — możliwie wysoka intensywność arytmetyczna.

Pierwsze zrealizowane rozwiązanie korzystające z redukcji połączonej z transformacją pozwala
na wykonywanie jednocześnie minimalizacji i maksymalizacji, jednak warunki KKT nadal są spraw-
dzane w każdym kroku — rozwiązanie jest przedstawione na rysunku 4.4. Część transformacyjna

95



Algorytmy rozpoznawania obrazów wykorzystujące przetwarzanie GPGPU P. Pasznik

została wykorzystana w celu wykonania duplikacji danych wspólnych dla części minimalizacyjnej
i maksymalizacyjnej — obie operacje są inicjalizowane tymi samymi danymi, dopiero w dalszej czę-
ści redukcji pracują na własnych zestawach danych. Uzyskana oszczędność czasu wykonywania wy-
nika z jednokrotnego uruchamiania funkcji jąder redukcyjnych oraz z jednokrotnego wczytania danych
z tablic umieszczonych w pamięci globalnej yi, λi, fi. Do obliczeń wymagane jest też przesłanie sta-
łej C i indeksu i. Na rysunkach 4.3, 4.4, 4.5 i 4.6 zostały zachowane oznaczenia zgodne ze wzorami
umieszczonymi w podrozdziale 4.3.

W bibliotece Thrust dane odczytywane z tablic przechowywanych w pamięci globalnej wskazy-
wane są za pomocą iteratorów: początkowego i końcowego. Przyjęta została konwencja, że argumenty
redukcji przekazywane są w postaci iteratorów, wartości początkowej i predykatów operujących na
wartościach wskazywanych przez iteratory. Tak więc, aby wykorzystać w redukcji stałą i indeks należy
użyć specjalnych iteratorów: stałego (ang. constant iterator) i zliczającego (ang. counting iterator).
Korzystając z redukcji wykonanej za pomocą biblioteki Thrust zakładam, że prawidłowo realizowane
jest wykorzystanie złączenia (ang. coalescing), umieszczone rysunki 4.3, 4.4, 4.5 i 4.6 są uprosz-
czone, tj. zawierają tylko kilka elementów tablic. Redukcja jest wykonywana szybko, gdy stosowane
są usprawnienia pozwalające ograniczyć opóźnienia w odczytywaniu pamięci przygotowane w archi-
tekturze CUDA, np. tablice mają liczbę elementów wystarczającą, aby wykonywane na nich obliczenia
spełniały wymagania prawidłowego wykorzystania wielowątkowości realizowanej sprzętowo — od-
powiedni współczynnik wypełnienia oraz organizację danych umożliwiającą złączenie przy odczycie
pamięci globalnej (więcej o mechanizmach optymalizujących wykorzystanie pamięci umieszczone
jest w podrozdziale 2.3.5).

Transformacja jest operatorem jednoargumentowym, właściwa redukcja dwuargumentowym. Ar-
gumentem może być iterator łączący inne iteratory (ang. zip iterator), stąd możliwość wskazania
więcej niż jednej tablicy oraz dołączenia iteratorów specjalnych. W praktyce operacja transformacji
i redukcji złączona w jedną funkcję jądra transformacyjno-redukcyjnego (ang. transform reduce) lub
funkcja jądra redukcyjnego, której argumentem jest specjalny iterator transformacyjny (ang. transform
iterator) to jedno wywołanie jądra CUDA. Dlatego stosowanie takiego rozwiązania jest korzystne —
dane są wczytywane jednokrotnie i przechowywane w rejestrach lub pamięci współdzielonej dla ko-
lejnych kroków redukcyjnych.

Pomysłem na poprawienie efektywności wyżej przedstawionej redukcji jest przeniesienie spraw-
dzania warunków KKT z każdego kroku redukcji do części transformacyjnej. W wyniku takiego roz-
wiązania utrzymane są zalety poprzedniej wersji i usunięte niepotrzebne ponowne sprawdzanie wa-
runków w dalszych krokach redukcji. Ponadto, nie potrzeba dłużej niż dla części transformacyjnej
przechowywać w pamięci współdzielonej i rejestrach wczytanych danych z tablic yi i λi oraz stałej
C. Rozwiązanie to jest przedstawione na rysunku 4.5. Dodatkowo na rysunku 4.5 jest zaznaczony na
niebiesko przykład działania w przypadku, gdy zaistnieje sytuacja niespełnionych warunków KKT.
W przykładzie warunki te nie są spełnione dla mnożnika o indeksie i + 5. W redukcji realizowanej
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Rysunek 4.4: Wersja redukcji wykonana za pomocą biblioteki Thrust — wprowadzona transformacja
pozwalająca na wykonanie jednocześnie minimalizacji i maksymalizacji.
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Rysunek 4.5: Wersja redukcji wykonana za pomocą biblioteki Thrust — przeniesione sprawdzenie
warunków KKT, w wyniku przeniesienia możliwe jest przechowywanie tylko niezbędnych danych dla
operacji minimalizacji i maksymalizacji.

w bibliotece Thrust nie jest przewidziane przerwanie działania redukcji dla wybranego wątku. Dlatego
zastosowałem tutaj rozwiązanie zastępcze polegające na podstawieniu największej lub najmniejszej
wartości w dopuszczalnym zakresie liczbowym odpowiednio w minimalizacji i w maksymalizacji,
tak aby wykluczyć wybraną funkcję fi z dalszych porównań. Ta sama technika jest zastosowana we
wszystkich przedstawionych w tym podrozdziale implementacjach jednolitej redukcji w algorytmie
uczenia z wykorzystaniem biblioteki Thrust.

Ostatnim wypróbowanym ulepszeniem jest redukcja wieloklasowa zrealizowana za pomocą bi-
blioteki Thrust, która wykonuje minimalizacje i maksymalizacje jednocześnie we wszystkich podza-
daniach. Zastosowano tu biblioteczną redukcję warunkową za pomocą klucza (ang. reduce by key),
jako klucz została wybrana wartość indeksu podzadania, wyliczana na podstawie indeksu i. W celu
zrealizowania takiego rozwiązania należało wykorzystać iteratory specjalne: transformacji (ang. trans-
form iterator) i permutacji (ang. permutation iterator). Iterator permutacji realizuje przekształcenie,
nazwa nie jest tu do końca adekwatna, bo możliwa jest różna liczność zbiorów. Tutaj iterator permu-
tacji został wykorzystany w połączeniu z iteratorem zliczającym w celu uzyskania numeracji podza-
dań. Schemat działania przedstawiony jest na rysunku 4.6 — wyróżnione przestrzennie zostały bloki
operacji transformacji i operacji redukcji, aby podkreślić, że wszystkie podzadania są wykonywane
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Rysunek 4.6: Wersja redukcji wykonana za pomocą biblioteki Thrust — obliczane jednocześnie
wszystkie podzadania, wykorzystana redukcja warunkowa.

jednocześnie, a wynik jest określany na podstawie klucza — numeru podzadania k = 1..T . Korzyścią
wynikającą z redukcji wieloklasowej jest lepsze wykorzystanie zasobów karty graficznej, wyższa war-
tość współczynnika wypełnienia, co powinno się przełożyć na krótszy sumaryczny czas wykonywania
wszystkich redukcji w danej iteracji algorytmu.

Czasy wykonywania wybranych redukcji zrealizowanych według wyżej przedstawionych metod
umieszczone są w tabeli 4.9. Pominięte zostały dwie pierwsze metody, w których sprawdzanie warun-
ków KKT jest realizowane niepotrzebnie w każdym kroku redukcyjnym, co znacznie wydłuża czas
obliczeń. Dla porównania dołączony jest czas wykonania oryginalnej redukcji tj. dwuetapowej funkcji
autora biblioteki multisvm — wersja ta wykorzystuje kolejno GPU i CPU — pierwszy krok redukcji
(nazwany lokalnym) jest wykonywany na GPU, dane są przekazywane do pamięci operacyjnej kom-
putera i drugi krok redukcji (nazwany globalnym) jest już wykonywany sekwencyjnie.

Dodatkowo została utworzona wersja w pełni sekwencyjna, w celu umożliwienia porównania czasu
wykonywania operacji odpowiadającej redukcji z czasami wykonywania zrealizowanych redukcji. Im-
plementacja transferu danych z GPU do pamięci podręcznej komputera w tej wersji jest również wy-
konana przy pomocy biblioteki Thrust. Przedstawione w dalszej części rozdziału czasy wykonywania

99



Algorytmy rozpoznawania obrazów wykorzystujące przetwarzanie GPGPU P. Pasznik

sekwencyjnie na procesorze komputera operacji odpowiadającej redukcji wliczają czas konieczny na
transfer danych z GPU do pamięci podręcznej komputera.

Ponadto, zostały zrealizowane dwie wersje redukcji globalnej — jest to część oryginalnej redukcji
realizowanej w uczeniu, która nie była w bibliotece multisvm przygotowanej przez autora wykony-
wana na GPU. Redukcja globalna wymaga współpracy z redukcją lokalną liczoną za pomocą karty
graficznej (wykorzystana została oryginalna redukcja lokalna). Pierwsza wersja redukcji globalnej
korzysta z bibliotecznych funkcji minimalizacji i maksymalizacji, pozwalających na odzyskanie in-
deksu elementu na podstawie różnicy pomiędzy iteratorem wynikowym a iteratorem początkowym:
min element i max element. Druga wersja jest analogiczna do rozwiązania zaprezentowanego na ry-
sunku 4.3, tj. bazuje na szybszej wersji pomijającej iteratory, zrealizowana jest za pomocą ogólnej
funkcji bibliotecznej reduce. Uzyskane podczas testowania czasy wykonywania tych dwóch dodatko-
wych realizacji redukcji również są umieszczone w tabeli 4.9.

Przedstawione czasy wykonywania różnego typu redukcji są uzyskane po przeprowadzeniu te-
stowania na komputerze w konfiguracji sprzętowej nr 2 (specyfikacja komputerów wykorzystanych
w testowaniu jest opisana w podrozdziale 4.8). W tabeli 4.9 zapisana jest średnia wartość ze zmie-
rzonych czasów wykonywania pierwszych 100 redukcji. Powodem zastosowania takiego rozwiązania
jest fakt, że podzadania binarne mogą osiągać zbieżność w różnym czasie. Natomiast pierwsze 100
redukcji powinno być wykonane dla wszystkich podzadań — takie samo założenie zostało przyjęte
w podrozdziale 4.6.2.

Tabela 4.9: Czasy [µs] uzyskane podczas testowania różnego typu redukcji w uczeniu SVM.

Typ redukcji
Problem Adult Shuttle MNIST USPS Letter

Autora biblioteki multisvm GPU/CPU 95,89 289,36 1322,756 283,789 3475,029
Rozdzielona, GPU, reduce 105,81 684,98 3646,264 2219,314 19708,592
Rozdzielona, GPU, min/max element 171,05 1524,21 6555,891 5417,243 41287,186
Połączona, wykonywana na GPU 71,94 577,32 2508,954 1844,088 13865,392
Wieloklasowa, wykonywana na GPU 71,94 558,54 2504,37 1813,681 13890,307
Sekwencyjna na CPU 833,54 16143,37 53825,463 6601,897 92820,828

Z zestawienia umieszczonego w tabeli 4.9 wynika, że skrócenie czasu obliczeń zostało uzyskane
tylko dla zbioru dwuklasowego Adult. Ciekawym spostrzeżeniem jest to, że zbliżone są czasy redukcji
w przypadku wersji wieloklasowej i tej, w której podzadania dwuklasowe są wykonywane kolejno —
nawet dla zbioru dwuklasowego. Może to wynikać z uzyskania wystarczającego współczynnika wypeł-
nienia już dla wersji, w której podzadania są wykonywane kolejno. W dalszej części rozdziału znajduje
się dodatkowa tabela 4.11 z czasami zmierzonymi dla zbiorów ograniczonych do dwóch klas.

100



Algorytmy rozpoznawania obrazów wykorzystujące przetwarzanie GPGPU P. Pasznik

Klasyfikowanie

Redukcja wykonywana w klasyfikowaniu nie wymaga sprawdzania dodatkowych warunków
w części transformacyjnej, zamiast tego jest poprzedzona obliczeniem funkcji perceptronu — wlicza-
jąc w to obliczanie funkcji jądra K(xi, xj). Jako dane wejściowe redukcji przekazywane są mnożnik
λi, współczynnik stały b, części obliczonej funkcji jądra RBF: x2i , x2j i obliczony funkcją biblioteczną
cuBlas iloczyn xi · xj . Wartości λi są już przemnożone przez yi w trakcie tworzenia modelu, w celu
ujednolicenia pliku modelu z biblioteką LIBSVM, ale dodatkowo pozwala to zaoszczędzić czas ob-
liczeń o jedną zbędną operację mnożenia oraz konieczny transfer danych z pamięci globalnej karty
graficznej (nie trzeba przesyłać yi do jądra transformacyjno-redukcyjnego). Ostateczna część reduk-
cyjna jest realizowana za pomocą zwykłej operacji sumy (bibliotecznej thrust::plus).

Została przygotowana również analogiczna do tej w przypadku uczenia wersja wieloklasowa (z wy-
korzystaniem redukcji warunkowej). Czasy uzyskane podczas testowania redukcji w klasyfikacji są
przedstawione w tabeli 4.10.

Tabela 4.10: Czasy [µs] uzyskane podczas testowania różnego typu redukcji w klasyfikowaniu za
pomocą SVM.

Typ redukcji
Problem Adult Shuttle MNIST USPS Letter

Autora biblioteki multisvm 27,476 70,876 284,804 59,357 1349,179
Dwuklasowa na GPU 33,417 688,415 1435,266 1350,72 10808,094
Wieloklasowa na GPU 248,219 454,908 1377,373 417,574 5621,427

Czas podany w tabeli 4.10 jest czasem średnim ze wszystkich wykonanych podczas klasyfiko-
wania redukcji. Z zestawienia widać, że nie uzyskano spodziewanego skrócenia czasu wykonywania
redukcji, również dla zadania dwuklasowego.

Jednak dodatkową korzyścią wynikającą z zastosowania biblioteki Thrust jest bardziej czytelna
i wysokopoziomowa implementacja — nie jest wymagane umieszczenie w kodzie źródłowym serii
wywołań funkcji jądra różniących się parametrami dla różnej liczby wątków — np. wywołań jądra
redukcyjnego 2n wątkowego dla n zmieniającego się od 9 do 0, tak jak ma to miejsce w oryginalnej
wersji redukcji w bibliotece multisvm oraz zaleceniach Marka Harrisa [15]. Kod źródłowy zawiera
mniej operacji określających sterowanie, tj. nie trzeba jawnie wykonywać wyliczenia numeru wątku
oraz aktualnego numeru bloku. Ponadto, jest możliwe, że wraz z rozwojem biblioteki Thrust zasto-
sowane rozwiązania będą poprawiane i zostanie osiągnięta ich wyższa wydajność. Miało to już miej-
sce pomiędzy wersjami biblioteki Thrust 1.4 oraz 1.5. Zastosowanie nowszej wersji biblioteki Thrust
pozwoliło na skrócenie czasu wykonania redukcji warunkowej w porównaniu z pierwotnym czasem
uzyskanym w przeprowadzonych testach tuż po napisaniu kodu źródłowego redukcji wieloklasowej.
Jednocześnie nie powinny wystąpić problemy w przypadku pojawiania się na rynku nowych specyfi-
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kacji CUDA, nowych kart graficznych i kart do obliczeń Tesla. Ustalony wysokopoziomowy interfejs
stanowiący pewną abstrakcję działań (np. wypełniania, sortowania, redukcji) powinien być niezależny
od koniecznych zmian na niższym poziomie, zapewnianych przez twórców biblioteki Thrust. Jest to
istotne, widać to na przykładzie implementacji redukcji w klasyfikacji w oryginalnej wersji biblio-
teki multisvm. W przypadku kart graficznych CUDA w wersji Fermi specyfikacji 2.1 układy zawierają
48 rdzeni CUDA na każdy multiprocesor, a nie jak to jest w podstawowej wersji Fermi — 32 rdze-
nie. W kodzie redukcji autor zastosował optymalizację w synchronizacji wątków, która skutkowała
niepoprawnym wynikiem obliczeń przy wykonywaniu na komputerze w konfiguracji sprzętowej 2
(z kartą Fermi 2.1). Czasy podane w tabelach 4.10 i 4.12 dla redukcji autora są podane z uwzględ-
nieniem poprawki w synchronizacji umożliwiającej prawidłowe działanie. Taka sytuacja powinna być
uwzględniona wraz z udostępnieniem nowego zestawu narzędziowego CUDA, w którego skład wcho-
dzi aktualna stabilna wersja biblioteki Thrust — powodując, że raz napisany kod z wykorzystaniem
wysokopoziomowych abstrakcji biblioteki Thrust (w tym przypadku redukcji) powinien działać bez-
problemowo na nowych układach GPU.

Zbiory dwuklasowe

Szczególnym przypadkiem są wyniki uzyskane dla zbiorów dwuklasowych. Dla takich zbiorów
implementacja redukcji jest mniej skomplikowana i lepiej sprawdza się jej realizacja za pomocą biblio-
teki Thrust. W tabeli 4.11 przedstawione są czasy wykonywania uczenia oraz w tabeli 4.12 są umiesz-
czone czasy wykonywania klasyfikacji próbek z dwuklasowych zbiorów testowych. W celu uniknię-
cia konieczności przedstawiania kolejnych problemów testowych, wykorzystałem zaimplementowaną
w bibliotece multisvm opcję EVO (ang. Even vs Odd), która umożliwia uproszczenie każdego zbioru
uczącego i testowego do dwuklasowego — na zasadzie stworzenia fikcyjnych dwóch klas, do których
należą próbki co drugiej klasy właściwej dla danego zbioru.

Tabela 4.11: Czasy [µs] uzyskane podczas testowania różnego typu redukcji w uczeniu SVM — zbiory
dwuklasowe.

Typ redukcji
Problem Adult Shuttle MNIST USPS Letter

Autora biblioteki multisvm GPU/CPU 95,34 98,55 104,119 83,23 88,78
Rozdzielona, GPU, reduce 104,9 109,87 114,711 93,41 100,62
Rozdzielona, GPU, min/max element 170,41 173,58 181,23 158,27 163,83
Połączona, wykonywana na GPU 71,83 74,22 79,222 64,5 66,52
Wieloklasowa, wykonywana na GPU 71,36 73,57 78,981 63,46 65,92
Sekwencyjna na CPU 809,341 1096,72 1511,776 234,08 441,76

Podczas testowania problemów dwuklasowych w uczeniu uzyskano lepsze czasy wykonywania
redukcji. Jednak w przypadku klasyfikacji nie uzyskano oczekiwanej poprawy.
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Tabela 4.12: Czasy [µs] uzyskane podczas testowania różnego typu redukcji w klasyfikowaniu za
pomocą SVM — zbiory dwuklasowe.

Typ redukcji
Problem Adult Shuttle MNIST USPS Letter

Autora biblioteki multisvm 27,496 25,305 28,389 24,332 27,111
Dwuklasowa na GPU 33,329 33,144 34,153 28,814 33,332
Wieloklasowa na GPU 247,935 248,499 255,468 244,313 250,442

Reasumując autor biblioteki multisvm przygotował redukcje w sposób prawidłowy i poddał je wy-
starczającej analizie, zwracając uwagę na efektywny czas wykonywania obliczeń [18]. Mimo tego,
zastosowanie wysokopoziomowych operacji z biblioteki Thrust w wyniku wykorzystania dodatkowej
abstrakcji jest bezpieczniejsze pod względem kompatybilności z wydawanymi w przyszłości kartami
graficznymi oraz w przypadku dwuklasowym zastosowanie redukcji wykonanej za pomocą biblioteki
Thrust pozwoliło na uzyskanie krótszego czasu wykonywania obliczeń w procesie uczenia klasyfika-
tora. Jednak w pozostałych przypadkach wykorzystanie biblioteki Thrust nie umożliwiło osiągnięcia
zamierzonej poprawy wydajności.

4.8 Sprzęt testowy

W tym podrozdziale przedstawiony jest sprzęt wykorzystany do wykonania testów jakościowych
i wydajnościowych umieszczonych w niniejszym rozdziale.

Okazało się, że biblioteka Thrust umożliwia uruchamianie redukcji na kartach graficznych wyko-
nanych według architektury CUDA w wersji Tesla. Stąd do zaplanowanego sprzętu do wykorzystania
podczas testów — dwóch konfiguracji z kartami graficznymi wykonanymi w wersji Fermi — dołą-
czony jest komputer wyposażony w układ CUDA w specyfikacji 1.1.
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Zastosowany sprzęt komputerowy w testowaniu klasyfikatora SVM:

Komputer 1 Intel Core2Duo P8400 – 2,23 GHz,
Nvidia GeForce 9600M GT – 4 MP – 32 rdzenie CUDA,
taktowanie graficzne: 500 MHz, taktowanie pamięci GPU:
400 MHz, taktowanie procesorów: 1250 MHz,
Linux – dystrybucja Ubuntu 10.10 – 32-bitowy.

Komputer 2 Intel Core2Duo E6600 – 2,4 GHz,
Nvidia GeForce 450 GTS – 4 MP – 192 rdzenie CUDA,
taktowanie graficzne: 880 MHz, taktowanie pamięci GPU:
1950 MHz, taktowanie procesorów: 1760 MHz,
Linux – dystrybucja Ubuntu 10.10 – 32-bitowy.

Komputer 3 Intel Xeon X5690 – 3,67 GHz,
Nvidia GeForce 580 GTX – 16 MP – 512 rdzenie CUDA,
taktowanie graficzne: 553 MHz, taktowanie pamięci GPU:
1603 MHz, taktowanie procesorów: 1107 MHz,
Linux - dystrybucja Ubuntu 10.04 – 64-bitowy.

Zastosowane w tabeli określenia są opisane w podrozdziale 3.7 — umieszczona jest tam analo-
giczna tabela sprzętu wykorzystanego w teście klasyfikatora k-NN.

W porównaniu z zestawieniem zastosowanego sprzętu umieszczonym w podrozdziale 3.7 wpro-
wadzony został nowy sposób przedstawienia wydajności obliczeniowej karty graficznej. Wraz ze ste-
rownikami kart graficznych GeForce w wersji 260.19.12 pojawił się parametr opisany jako taktowa-
nie graficzne, który uwzględnia elementy stałe potoku graficznego. W wyniku tej zmiany parametr
taktowanie procesorów dotyczy teraz tylko mocy obliczeniowej użytecznej z punktu widzenia rdzeni
CUDA [31].

4.9 Wnioski

Przeprowadzona realizacja modyfikacji klasyfikatora SVM pozwoliła potwierdzić, że warto im-
plementować algorytmy rozpoznawania obrazów, tak aby działały przy wykorzystaniu układów GPU
wykonanych według architektury CUDA. Przemawiają za tym dwa wnioski z wyników testów. Po
pierwsze, zastosowanie implementacji na kartę graficzną nie przyczyniło się do zmniejszenia traf-
ności klasyfikacji w porównaniu z klasyfikatorem zrealizowanym na procesor komputera. Po drugie,
w większości przypadków czas wykonywania uczenia w realizacji na układy GPU jest znacznie krót-
szy od czasu uzyskanego za pomocą biblioteki LIBSVM. Największa różnica jest dla kart graficznych
przeznaczonych do komputerów stacjonarnych (konfiguracja sprzętowa nr 2 i 3) oraz w przypadku du-
żych zbiorów (np. baza MNIST w klasyfikowaniu). W przypadku karty przeznaczonej do komputera
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przenośnego (konfiguracja sprzętowa nr 1) wydajność jest zbliżona lub mniejsza.

Zastosowanie liczb zmiennoprzecinkowych podwójnej precyzji w uczeniu i klasyfikacji nie po-
woduje zwiększonej trafności. W CUDA wersji Fermi operacje arytmetyczne na liczbach zmienno-
przecinkowych podwójnej precyzji są wykonywane dwukrotnie dłużej niż na liczbach zmiennoprze-
cinkowych pojedynczej precyzji. Jednak całkowity czas wykonywania obliczeń nie jest zwiększony
dwukrotnie. Wydłużenie czasu wykonywania zmienia się zależnie od wybranego zbioru uczącego lub
testowego (ze względu na liczbę iteracji w uczeniu i liczbę operacji arytmetycznych wykonywanych
na liczbach innego typu niż zmiennoprzecinkowe).

Przeprowadzone sprawdzenie różnych wariantów realizacji redukcji pokazuje, że zastosowanie bi-
blioteki Thrust, mimo zapowiedzi o jej znakomitej wydajności nie pozwoliło na uzyskanie krótszych
czasów wykonywania redukcji. Zgodnie z zapewnieniem autorów biblioteki Thrust implementacja
jest prostsza. Jej realizacja umożliwiła ominięcie błędu implementacyjnego redukcji w procesie kla-
syfikowania w oryginalnej wersji biblioteki multisvm. Zastosowanie wysokopoziomowych bibliotek
(takich jak biblioteka Thrust) powinno pozwolić na uniknięcie w przyszłości niekompatybilności z no-
wymi wersjami specyfikacji architektury CUDA. Odpowiedzialność za dostosowanie jest przenoszona
na autorów biblioteki wysokopoziomowej, a w programie stosowane są abstrakcyjne pojęcia (jak na
przykład redukcja). Dodatkowo, wraz z wydawaniem nowych wersji biblioteki Thrust może być też po-
prawiana wydajność wykorzystywanych operacji. Na zakończenie należy podkreślić, że w przypadku
zadań dwuklasowych, w procesie uczenia redukcja wykonana za pomocą biblioteki Thrust okazała się
bardziej wydajna od oryginalnej redukcji w bibliotece multisvm.
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Podsumowanie

W niniejszej pracy dyplomowej przedstawiono analizę algorytmu najbliższego sąsiada, klasyfika-
tora SVM oraz architektury CUDA. Wnioskiem wywodzącym się z przeprowadzonych trzech analiz
jest to, że architektura CUDA zmienia się na tyle szybko, że nie warto implementować niskopozio-
mowych nietypowych ulepszeń. W przypadku klasyfikatora najbliższego sąsiada implementowanego
w pierwszej publicznej specyfikacji CUDA zastosowano dopasowanie struktur danych do mechanizmu
złączenia (ang. coalescing) przy odczycie oraz wykonano implementację mechanizmu emulującego
kieszeń za pomocą pamięci współdzielonej. Ale już w architekturze Fermi znacząco zmniejszono
warunki konieczne dla zastosowania mechanizmu złączenia oraz wprowadzono prawdziwą kieszeń
pierwszego i drugiego poziomu. W przypadku analizy klasyfikatora SVM doskonałym przykładem
zależności niskopoziomowej implementacji od szczegółów specyfikacji CUDA jest optymalizacja za-
stosowana oryginalnie w procesie klasyfikowania. Przy realizacji redukcji założono konkretną liczbę
wątków w zestawie wątków (ang. warp). Okazało się, że w architekturze CUDA w specyfikacji 2.1
liczba wątków została zwiększona do 48, co powodowało wyścig w wykonywanej redukcji. Natomiast
analiza samej architektury CUDA pokazuje, w jaki sposób mechanizmy zalecane jako przyspieszające
obliczenia są zastępowane przez rozwiązania bliższe klasycznemu programowaniu równoległemu lub
modernizowane, tak aby były uruchamiane automatycznie bez celowego przystosowania kodu przez
programistę. Także zaproponowana i zrealizowana biblioteka Constant Memory Manager w wyniku
wprowadzenia w architekturze Fermi kieszeni drugiego poziomu jest mniej użyteczna. Nadal jest ona
przydatna do ręcznego sterowania zawartością pamięci o krótkim czasie dostępu.

Zastosowanie pamięci stałej i ręcznego wykonania kieszeni za pomocą pamięci współdzielonej ma
dodatkową zaletę: zwiększenie rozmiaru kieszeni. Jednak wraz z wprowadzaniem kolejnych specyfi-
kacji CUDA zwiększany jest rozmiar pamięci poszczególnych typów. Zysk istotny przy wykorzystaniu
starszej karty graficznej może już nie mieć znaczenia w przypadku nowych układów GPU.

Dlatego jeśli program ma działać bez konieczności dostosowywania do wydawanych nowych spe-
cyfikacji CUDA, ciekawą alternatywą jest zastosowanie wysokopoziomowych rozwiązań: bibliotek
aktualizowanych i udostępnianych wraz z zestawem narzędziowym CUDA. Podczas realizacji mo-
dyfikacji klasyfikatora SVM przetestowano zamianę redukcji w uczeniu i klasyfikowaniu na wersje
zrealizowane przy wykorzystaniu biblioteki Thrust. Zmierzone czasy wykonywania uczenia i klasy-
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fikowania na zbiorach uczących i testowych wieloklasowych pokazują, że implementacja niskopozio-
mowa jest szybsza. Ale w przypadku uczenia klasyfikatora SVM za pomocą zbioru dwuklasowego
pokazano, że biblioteka Thrust jest wystarczająco wydajna — wykonana przy jej wykorzystaniu re-
dukcja jest w tym przypadku szybsza niż oryginalna realizacja redukcji zastosowana w bibliotece
multisvm.

Ponadto, zarówno przeprowadzony test wykonywania redukcji za pomocą biblioteki Reduction
Templates i wykonywania redukcji w klasyfikatorze najbliższego sąsiada oraz w klasyfikatorze SVM
pokazują, że warto wykonywać redukcję na układzie GPU. Następuje skrócenie czasu wykonywania
samej operacji redukcyjnej, a także pominięte jest przesyłanie danych do pamięci podręcznej kompu-
tera w celu wykonywania operacji odpowiadającej redukcji za pomocą procesora komputera.

W trakcie realizacji niniejszej pracy dyplomowej uzyskano bibliotekę SVM wykorzystującą do ob-
liczeń układ GPU wykonany według architektury CUDA. Biblioteka ta jest kompatybilna na poziomie
plików z biblioteką LIBSVM, co było celem pracy.
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