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TIIVISTELMÄ

Tässä työssä esitellään High Efficiency Video Coding-videopakkausstandardi ja
kiinnitetään erityisesti huomiota standardin osana kehitettyyn adaptiiviseen sil-
mukkasuodatukseen (ALF). Adaptiivinen silmukkasuodatus parantaa kuvanlaa-
tua objektiivisesti ja subjektiivisesti. Suodatus poistaa muun muassa muunnok-
sista aiheutuvia virheitä, kvantisointikohinaa ja värisävymuutoksia. Suuri vaih-
tuvien kertoimien lukumäärä tekee ALF-suodattimesta laskennallisesti haasta-
van.

Työssä esitellään erilaisia ALF-suodatukseen käytettyjä toteutuksia ja esitetään
uusi energiatehokas reaaliaikaiseen ALF-suodatukseen teräväpiirtoresoluutioilla
kykenevä ratkaisu. Tehty toteutus perustuu siirtoliipaistavan prosessoriarkkiteh-
tuurin (TTA) käyttöön. 312,5 MHz:n kellotaajuudella toimiva prosessori kykenee
suodattamaan yli 30 1920 × 1080 resoluution lumakehystä sekunnissa kuluttaen
tehoa 32 mW.

Prosessorin alhainen porttimäärä ja matala tehonkulutus mahdollistavat sen
käytön sulautetuissa järjestelmissä. Ohjelmakoodi on kirjoitettu korkean tason
ohjelmointikielellä, mikä mahdollistaa prosessorissa ajettavan sovelluksen no-
pean päivittämisen ja muuttamisen ilman, että prosessoriin joudutaan tekemään
muutoksia. Kirjallisuusselvitykseen perustuen työssä esitetty ratkaisu on ensim-
mäinen täysin ohjelmoitava sulautettu ratkaisu ALF-suodatuksen toteuttami-
seen.

Avainsanat: adaptiivinen silmukkasuodatus (ALF), siirtoliipaistava prosessori
(TTA), HEVC, H.265, videonpakkaus
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ABSTRACT

This work will give a brief introduction to the High Efficiency Video Coding
(HEVC) standard and especially Adaptive Loop Filtering (ALF) which is a part
of the HEVC standard. ALF improves objective and subjective image quality and
reduces errors caused by image transforms, quantization noise and color changes.
Size of the ALF-filter and adaptive coefficients make it computationally complex.

This research will give an overview of the state of the art in ALF implementa-
tions and presents a new energy efficient ALF solution. The proposed processor is
based on Transport Triggered Architecture and it can process 1920×1080p lumi-
nance frames at over 30 frames per second, when operated at a clock frequency
of 312,5 MHz. The Processor power consumption is 32 mW.

Low power consumption and a low gate count make the proposed processor
suitable for embedded devices. The processor program code is written in pure
C-language, which allows the versatile use of the circuit and updates to the filter
functionality without modifying the processor design. To the author best knowl-
edge this is the first programmable solution for ALF on embedded devices.

Keywords: adaptive loop-filtering (ALF), transport triggered architecture (TTA),
High Efficiency Video Coding, video compression
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1. JOHDANTO

Multimediapalveluiden kasvava määrä, teräväpiirtovideon (High-definition video, HD)

suosion kasvu ja uusien digitaalisten videoformaattien kehitys kasvattaa siirrettävän

tiedon määrää. Tämä asettaa uusia vaatimuksia muun muassa tietoliikenneverkoille ja

tallennusmedioille. Tehokkaalla tiedonpakkaamisella voidaan pienentää merkittävästi

tiedonsiirron tarvetta ja näin ollen vähentää muun muassa tietoliikenneverkkojen kuor-

mitusta ja viivettä. Tämän lisäksi tiedonpakkaaminen vähentää tarvittavaa tallennus-

kapasiteettiä. Tiedonpakkaaminen ja pakkauksen purkaminen vaativat kuitenkin usein

paljon laskennallisia resursseja.

Videonpakkausta käytetään nykyisin useissa sovelluksissa kuten digitaalisissa terä-

väpiirtotelevisiolähetyksissä (HDTV), videomateriaalin käsittelyjärjestelmissä, video-

tallentimissa, multimediatallenteissa (Blu-ray), reaaliaikaisissa videokeskusteluohjel-

missa (Skype) ja Internetin videopalveluissa (Youtube, Netflix, Voddler). Erityisesti

uudet sovellukset kuten 3D-televisio, ultrateräväpiirtokuvatelevisio (Ultra High Defi-

nition Television, UHDTV) ja vapaan katselukulman televisio (Free viewpoint televi-

sion, FTV) vaativat kehittyneitä videonpakkausmenetelmiä, jotta niiden jakelu erilais-

ten verkkojen kautta kuluttajille on mahdollista.

Marraskuussa 2012 julkaistiin Ericssonin raportti mobiililaitteiden käytöstä [1]. Ra-

portin mukaan mobiililaitteiden dataliikenne kaksinkertaistui vuosien 2011-2012 väli-

senä aikana ja sen ennustetaan edelleen 12-kertaistuvan vuoteen 2018 mennessä. Suu-

rin osa (25%-40%) dataliikenteestä aiheutui videomateriaalista, kun tavallisen verkon-

selaamisen osuus oli vain 15%-20%. Ericssonin arvioiden mukaan mobiililaitteita on

tällä hetkellä käytössä 6,6 miljardia ja vuonna 2018 niitä arvioidaan olevan noin 9,3

miljardia.

Koska käyttäjät haluavat mobiililaitteisiin yhä korkeatasoisempaa videokuvaa, voi-

daan ennustaa, että videon osuus dataliikenteestä tulee edelleen kasvamaan. Edellä

mainittujen seikkojen perusteella voidaan todeta, että tehokkaalle videonpakkaukselle

on tarvetta. Koska yhä useampi videon kuluttuja käyttää mobiililaitetta, täytyy video-

pakkausmenetelmiä kehitettäessä ottaa huomioon mobiililaitteiden asettamat rajoituk-

set tehonkulutuksen, kellotaajuuden, muistinmäärän ja fyysisen koon suhteen. Toisaal-

ta myös piirien valmistustekniikat ovat kehittyneet ja markkinoilla on yhä tehokkaam-

pia, halvempia, pienempiä ja vähävirtaisempia laskentayksiköitä ja muisteja. Käytet-

tävien menetelmien tulisi olla: erilaisiin käyttötarkoituksiin skaalautuvia, tehokkaasti

toteutettavissa erilaisille sulautetuille alustoille sekä laskennallisesti rinnakkaistuvia.

Videopakkauksen purkaminen vaatii usein reaaliajassa tapahtuvaa laskentaa. Reaa-

liaikavaatimusten ja monimutkaisten algoritmien takia videonkäsittely vaatii usein pal-

jon laskennallisia resursseja. Tästä syystä teräväpiirtovideon purkamiseen mobiililai-

teilla käytetään usein energiatehokkaita sovelluskohtaisia ASIC-piirejä. ASIC-piirien

suunnittelu on kuitenkin kallista ja hidasta. Lisäksi ASIC-piirien hyödyntäminen mui-

hin käyttötarkoituksiin on vaikeaa, erittäin rajoittuneen ohjelmoitavuuden vuoksi.

Sovelluskohtaiset käskykantaprosessorit (ASIP) pystyvät ohjelmoitavuuden lisäksi

tarjoamaan korkeaa suorituskykyä ja matalaa tehonkulutusta. Tässä työssä esitellään

mobiililaitteille soveltuva ASIP-pohjainen ratkaisu High Efficiency Video Coding-

videopakkausstandardin osana kehitetylle adaptiiviselle silmukkasuodattimelle.
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2. HEVC-VIDEONPAKKAUSSTANDARDI

High Efficiency Video Coding (HEVC) on kansainvälisen televiestintäliiton teles-

tandardointisektorin (ITU-T) videokoodausryhmän (Video Coding Experts Group,

VCEG) ja kansainvälisen standardisoimisjärjestön (ISO) sähköalan standardointiorga-

nisaation (IEC) videokuvaryhmän (Moving Picture Experts Group, MPEG) yhteistyö-

nä kehittämä videonpakkausstandardi. Tämä kumppanuusohjelma on nimeltään Joint

Collaborative Team on Video Coding (JCT-VC).[2]

HEVC on laajasti käytetyn H.264/MPEG-4 AVC-videopakkausstandardin seuraaja.

Sen suunnittelussa on pyritty säilyttämään yhteensopivuus H.264 / MPEG-4 AVC:n

sovelluksille. Erityisesti huomioita on kiinnitetty korkeisiin videoresoluutioihin, rin-

nakkaislaskentaan sekä virheensietokykyyn [3]. HEVC tukee resoluutioita aina UHD

8192 x 4320 resoluution asti. HEVC:n koodaustehokkuus (coding efficiency) on par-

haillaan jopa 50% tehokkaampi kuin H.264 / MPEG AVC:n koodaustehokkuus [4].

HEVC-videonpakkausstandardin ensimmäisen virallinen version on julkaistu tam-

mikuussa 2013 ja ensimmäisiä standardia hyödyntäviä laitteita odotetaan markkinoille

vuoden 2013 loppupuolella. Tässä diplomityössä esitetyt HEVC:n liittyvät asiat perus-

tuvat HEVC:n kehitysversioon 7.0 (working draft, WD 7.0) [2] ja HEVC:n viiteohjel-

misto versioon 7.0 (HEVC Reference Software Model 7.0, HM 7.0).

2.1. HEVC-kooderin rakenne

Videoenkooderi tuottaa sille annettavasta videosignaalista bittijonon, joka voidaan

määrättyjä sääntöjä noudattaen rekonstruoida alkuperäisen videosignaalin kaltaisek-

si dekooderilla. Dekoodattu signaali voi erota enkooderille annetusta alkuperäisestä

signaalista. Kun dekoodattu signaali ei poikkea alkuperäisestä, on kyseessä häviötön

pakkausmenetelmä (lossless coding) ja mikäli signaalit poikkeavat toisistaan kyseessä

on häviöllinen pakkausmenetelmä (lossy coding). Yleensä käytetään häviöllisiä pak-

kausmenetelmiä, koska ne mahdollistavat korkeamman koodaustehokkuuden kuin hä-

viöttömät pakkausmenetelmät.

HEVC tukee sekä häviötöntä että häviöllistä pakkausta [5]. Tässä diplomityös-

sä käsitellään HEVC:n häviöllistä videokoodausta. Kuvassa 1 on esitetty HEVC-

videoenkooderin lohkokaavio. Katkoviivalla piirretyt nuolet näyttävät häviöttömässä

menetelmässä väliin jätettävät koodauksen vaiheet.

Enkooderille tulevat kuvat on jaettu neliön muotoisiin lohkoihin. Videosekvenssin

ensimmäiselle kuvalle suoritetaan intra-ennustus (intra-picture prediction), jossa ku-

va koodataan siten, että se ei ole riippuvainen muista videosekvenssin kuvista. Lähes

kaikille muille videosekvenssin kuvien lohkoille tehdään inter-ennustus (inter-picture

prediction), jossa hyödynnetään videosekvenssin muista kuvista saatavaa tietoa.

Inter-ennustuksessa enkooderi suorittaa liikkeen estimoinnin (motion estimation).

Liikkeen estimoinnissa nykyisestä kuvasta ja viitekuvasta (nykyistä kuvaa ennen tai

jälkeen esitettävä kuva) etsitään toisiaan vastaavia alueita. Liikkeen estimoinnin tulok-

sena kuvan lohkoille saadaan liikevektorit (motion vectors). Liikevektoreiden ja dekoo-

dauskuvapuskurin sisältämien kuvien avulla voidaan suorittaa liikekompensointi (mo-

tion compensation). Liikekompensoinnin tuloksena kuvasta saadaan inter-ennuste. Se-
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muunnos,

skaalaus ja

kvantisointi

skaalaus ja

käänteismuunnos

intra-kuva

estimointi
intra-kuva

ennustus

liikkeen

estimointi

liikkeen

kompensointi

dekoodattujen

kuvien

puskuri

lohkottumisen

estosuodatin

näyteadaptiivinen

tasoitussuodatin
adaptiivinen

silmukkasuodatin

+

-

dekoodattu

video signaali

entropia

koodaus
koodattu

bittvirta

sisääntuleva

video signaali

jaettuna CTU:hin

CTU CTU CTU CTU CTU CTU CTU CTU CTU

CTU CTU CTU CTU CTU CTU CTU CTU CTU

CTU CTU CTU CTU CTU CTU CTU CTU CTU
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CTU CTU CTU CTU CTU CTU CTU CTU CTU

CTU CTU CTU CTU CTU CTU CTU CTU CTU

CTU CTU CTU CTU CTU CTU CTU CTU CTU

CTU CTU CTU CTU CTU CTU CTU CTU CTU

CTU CTU CTU CTU CTU CTU CTU CTU CTU

CTU CTU CTU CTU CTU CTU CTU CTU CTU

CTU CTU CTU CTU CTU CTU CTU CTU CTU

CTU CTU CTU CTU CTU CTU CTU CTU CTU

CTU CTU CTU CTU CTU CTU CTU CTU CTU

CTU CTU CTU CTU CTU CTU CTU CTU CTU

CTU CTU CTU CTU CTU CTU CTU CTU CTU
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CTU CTU CTU CTU CTU CTU CTU CTU CTU
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CTU CTU CTU CTU CTU CTU CTU CTU CTU

CTU CTU CTU CTU CTU CTU CTU CTU CTU

CTU CTU CTU CTU CTU CTU CTU CTU CTU

11100111...

Kuva 1. HEVC videoenkooderin rakenne.

kä enkooderi että dekooderi muodostavat täsmälleen samanlaisen inter-ennustekuvan

ja intra-ennustekuvan.

Residuaalikuva saadaan alkuperäisen kuvan lohkojen ja intra- tai inter-kuvien lohko-

jen erotuksesta. Jokaiselle residuaalilohkolle suoritetaan lineaarinen muunnos. Muun-

noskertoimet skaalataan, kvantisoidaan ja lähetetään entropiakoodattavaksi.

Kvantisoidut muunnoskertoimet palautetaan käänteisellä skaalauksella, jonka jäl-

keen approksimaatio alkuperäisestä residuaalikuvasta saadaan käänteismuunnoksel-

la. Residuaalikuvan approksimaatioon lisätään intra- tai inter-ennustekuva. Tulokse-

na saadulle kuvalle suoritetaan silmukkasuodatukset. Silmukkasuodattimet korjaavat

lohkopohjaisesta koodauksesta aiheutuvia vääristymiä. Silmukkasuodattimia on kol-

me kappaletta: lohkoutumisen estosuodatin (De-Blocking filter), näyteadaptiivinen ta-

soitussuodatin (Sample Adaptive Offset) ja adaptiivinen silmukkasuodatin (Adaptive

Loop Filter).

Lopuksi kuva tallennetaan dekoodauskuvapuskuriin (decoded picture buffer, DPB),

jotta kuvaa voidaan käyttää apuna videosekvenssin myöhempien kuvien inter-ennus-

tukseen. Kuvien saapumisjärjestys enkooderille eroaa yleensä järjestyksestä, joka ku-

villa on enkoodauksen jälkeen.

2.2. Korkeantason syntaksi

HEVC standardissa korkeantason syntaksilla (High-level syntax) tarkoitetaan teknii-

koita, jotka liittyvät kuvan osittamiseen, viitekuvien hallintaan ja parametrijoukkoihin.

Korkeantason syntaksi vaikuttaa siihen miten pakkausmenetelmä voidaan liittää eri-

laisiin järjestelmiin ja millainen virheensietokyky sillä on. Lisäksi sen avulla voidaan

määritellä uusia toiminnallisuuksia [6]. Kuvassa 2 on esitetty HEVC:n syntaksin yleis-

rakenne.
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VPS SPS PPS IDR/BLA/CRA  viipale Viipale Viipale PPS Viipale ...

VLC NAL-yksiköitä

ei-VLC NAL-yksiköitä

Viipaleotsikko Viipale data

SIIRTOKERROS

VIDEOKOODAUSKERROS

CTU CTU CTU CTU CTU...

Luma CTB nelipuu syntaksiCroma CTB:t

CU CU CU

Luma CB CU:n syntaksiCroma CB

TUPU TU PU

-cu:den

 koko ja paikka

-ennustustila (intra/intra)

-PB jako ja TB jako (transform tree) 

...

Luma PB Croma PB ennuste syntaksi Luma TB Croma TB TU:n syntaksi

...

ENNUSTUSKOODAUS RESIDUAALIKOODAUS

INTER

Liikevektorit (max 2)viitekuvat
INTRA

INTRA-tila

Kuva 2. HEVC:n syntaksi.

Pakettipohjaisen tiedonsiirtoon suunnitellussa HEVC:ssä koodattu bittivirta on ja-

kautunut NAL-yksiköihin (Network Abstraction Layer Unit). Parametrijoukot ovat

NAL-yksiköitä, jotka kuljettavat usealle sekvenssille, kuvalle tai viipaleelle yhtei-

siä dekoodausparametrejä. Parametrijoukot lisäävät koodaustehokkuutta, koska useas-

ti käytetyt parametrit tarvitsee lähettää vain yhden kerran. Niiden avulla pyritään eh-

käisemään dekoodausvirheet, jotka aiheutuvat videosekvenssiotsikon tai kuvaotsikon

epäonnistuneesta siirrosta. HEVC sisältää useita parametrijoukkoja: videoparametri-

joukko (VPS), sekvenssiparametrijoukko (SPS), ja kuvaparametrijoukko (PPS) sekä

adaptaatioparametrijoukon (APS).

Videonkäsittelyssä temporaalisella skaalautuvuudella tarkoitetaan ominaisuutta, jos-

sa kuvien väliset riippuvuudet on järjestetty siten, että bittivirran dekoodaus onnistuu

vaikka kuvia jätetään pois bittivirrasta. VPS kuljettaa metatietoa, joka kuvaa kooda-

tun videosekvenssin ominaisuuksia ja riippuvuussuhteita temporaalikerrosten välillä.
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VPS:n kuljettama informaatio on kaikkien kerrosten saatavilla, mikä mahdollistaa ker-

rosten välisen tiedonvaihdon. SPS sisältää tietoa, joka koskettaa kaikkia videosekvens-

sin viipaleita. SPS:n sisältämä tieto voi liittyä muun muassa käytettävään profiiliin tai

tasoon ja kuvan resoluutioon. SPS voi myös sisältää tietoa, jolla rajoitetaan rakentei-

den joustavuutta. Informaatiota työkalujen käytöstä ja työkaluihin liittyvistä asetuksis-

ta voidaan sisällyttää sekvenssiparametrijoukkoihin. PPS NAL-yksikkö sisältää yksit-

täisiin kuviin liittyvää tietoa, kuten kuvan kvantisointiparametrin, sallintalippuja työ-

kaluille ja työkalujen parametreja. PPS:n mukana kulkee myös tiiliin liittyvää tietoa.

APS sisältää adaptiiviseen silmukkasuodattimeen liittyviä parametreja, kuten suodat-

timen kertoimet. Viipale kohtaiset tiedot kulkevat viipaleotsikoissa (slice header). Vii-

paleotsikko voi myös sisältää koko kuvaan liittyvää tietoa, mikäli tietomäärä on pieni

tai se on voimassa vain tietyille viipaletyypeille tai kuvatyypeille.

Parametrijoukkojen aktivoiminen tapahtuu viittausten avulla. Viipaleotsikosta löy-

tyy viitetieto kuvaparametrijoukkoon ja PPS taas sisältää viittauksen SPS:ään, josta

löytyy viittaus videoparametrijoukkoon. Kaikki parametrijoukon NAL-yksiköt ovat

riippumattomia, joten ne voidaan dekoodata ilman etukäteistietoa muista parametri-

joukoista.

2.2.1. Videoformaatti

HEVC-video esitetään yleensä käyttäen YCbCr-väriavaruutta ja 4:2:0 alinäytteistys-

tä. YCbCr-väriavaruudessa kuva on jaettu kolmeen komponenttiin. Y-komponentti eli

luma kuvaa valon intensiteettiä. Cb ja Cr ovat kromakomponentteja ja kuvaavat kelta-

sinistä ja vihreä-punaista vaihtelua. Koska ihmisen silmä havaitsee luminanssin muu-

toksen herkemmin kuin krominanssin muutoksen, käytetään usein 4:2:0 alinäitteistys-

tä, jossa neljää lumapikseliä kohden näytteistetään vain yksi Cr- ja Cb-pikseli. Jokai-

nen näyte esitetään 8 bitin tai 10 bitin tarkkuudella riippuen käytettävästä profiilista.

Myös muita väriavaruuksia ja alinäytteistystapoja voidaan käyttää.

Videosignaali näytteistetään yleensä progressiivisella pyyhkäisyllä ja lomitetun pyyh-

käisyn käyttö on vähenemässä. HEVC on suunniteltu progressiivisen videonkoodaami-

seen, mutta myös lomitetun videon koodaaminen on mahdollista [3]. Progressiivisesti

pyyhkäistyn kuvan lumakomponentin koko on W ×H , jossa W on kuvan leveys ja H

kuvan korkeus. 4:2:0 alinäytteistys tuottaa W
2
× H

2
kokoa olevat kromakomponentit.

2.2.2. Koodauspuuyksiköt, koodausyksiköt, ennustusyksiköt ja muunnosyksiköt

Aikaisemmista videonkoodausstandardeista tuttu 16x16 pikseliä käsittävä makroloh-

korakenne on HEVC:ssä korvattu koodauspuuyksiköllä (coding tree unit, CTU). Koo-

dattava kuva jaetaan neliön muotoisiin CTU:hin kuvan 3 näyttämällä tavalla. CTU

on dekoodauksen perusyksikkö ja sen avulla voidaan kuvata koko dekoodausproses-

si. CTU kostuu koodauspuulohkoista (coding tree block, CTB) ja CTU-syntaksista.

CTU sisältää yhden luma-CTB:n sekä kaksi kroma-CTB:tä. Luma-CTB:n koko voi

olla 16×16, 32×32 tai 64×64 pikseliä. Suurella CTB:n koolla saavutetaan yleensä pa-

rempi koodaustehokkuus [4]. CTB:n jakaminen pienempiin lohkoihin voidaan kuvata

nelipuusyntaksin avulla.
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CTU CTU CTU CTU CTU CTU CTU CTU CTU

CTU CTU CTU CTU CTU CTU CTU CTU CTU

CTU CTU CTU CTU CTU CTU CTU CTU CTU

CTU CTU CTU CTU CTU CTU CTU CTU CTU

CTU CTU CTU CTU CTU CTU CTU CTU CTU

CTU CTU CTU CTU CTU CTU CTU CTU CTU

CTU CTU CTU CTU CTU CTU CTU CTU CTU

Kehys

CTU-rivi

CTU-rivi

CTU-rivi

CTU-rivi

CTU-rivi

CTU-rivi

CTU-rivi

Kuva 3. Kehyksen jakaminen koodauspuuyksiköihin (CTU).

CTU:n nelipuusyntaksi jakaa CTB:n koodauslohkoihin (coding blocks, CB) ja mää-

rittelee luma- ja kromakoodauslohkojen koon ja sijainnin. CB voi olla suurimmillaan

CTU:n kokoinen. CB:n pienimmän mahdollisen koon (vähintään 8×8 pikseliä) päättää

enkooderi. Luma-CB, kroma-CB:t ja niihen liittyvä syntaksi muodostaa koodausyksi-

kön (coding unit, CU). CTB voi sisältää yhden CU:n tai useita CU:ta. Kun kuvan rajat

määritellään pienimmän mahdollisen CU:n koon kertalukuna, kehyksen oikealla reu-

nalla ja alareunalla CTU:t voivat sisältää alueita, jotka ovat kehyksen rajojen ulkopuo-

lella. Tällöin CU:n kokoa CTB:ssa muutetaan niin, että se täsmää kehyksen reunuksien

kanssa.

Jokainen CU sisältää jaotuksen ennustusyksiköihin (Prediction units, PU) sekä jao-

tuksen muunnosyksiköihin (transform unit, TU). Kuva 4 näyttää miten CTB voidaan

jakaa koodauslohkoihin ja edelleen koodauslohkoista muunnoslohkoihin. Keltainen

väri kuvaa koodauslohkoja ja punainen väri (katkoviiva) kuvaa muunnoslohkoja. PU

käsittää lumaennustuslohkon (PB, prediction block) sekä kroma-PB:t. Lumamuunnos-

lohko (transform block, TB) ja kroma-TB:t muodostavat muunnosyksikön.

CTB 32x32

CTB

CB

CBs TBs

CBs

TBs TBs

CB CB TBTB

Kuva 4. Koodauspuulohkon jakamien koodauslohkoihin ja koodauslohkojen jakami-

nen muunnoslohkoihin.

Päätös käytetäänkö alueen koodaamiseen inter-ennustusta vai intra-ennustusta teh-

dään CU-tasolla. Inter-koodausta käytettäessä CB voidaan jakaa ennustuslohkoihin

kahdeksalla eri tavalla. Intra-ennustusta käytettäessä ennustuslohkoihin jako voidaan

suorittaa kahdella eri tavalla. Kuvassa 5 on esitetty erilaiset mahdollisuudet jakaa koo-

dauslohko ennustuslohkoihin. Intra-ennustustilassa CB:n koon ollessa pienin mahdol-

linen, se jaetaan neljään PB:hen kuvan 5 kohdan b) mukaisesti. Tällöin PB:n koko voi
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olla pienimmillään 4×4 pikseliä kun CU:n minimi koko on 8×8. Muulloin ennustus-

lohkon koko on aina sama kuin koodauslohkon koko (kohta a) kuvassa 5).

Inter-ennustusta käytettäessä kaikki kuvan 5 CB:n jaotukset PB:ksi ovat mahdolli-

sia. Kuten intra-ennustuksen tapauksessa, CU:n jakaminen neljään ennustuslohkoon

on mahdollista vain, jos CB:n koko on pienin mahdollinen. Jokainen ennustuslohko

sisältää yhden tai kaksi liikevektoria ja viitekuvan tunnisteen.

MxM M/2xM MxM/2M/2xM/2

inter inter

inter inter inter inter

intra/inter intra/inter

L: M/4xM R: M/4xM U: MxM/4 D: MxM/4

a) b) c) d)

e) f) g) h)

Kuva 5. Koodauslohkon (CB) jakaminen ennustuslohkoihin (PB).

Residuaalikoodausta varten CB:t voidaan jakaa rekursiivisesti muunnoslohkoihin,

mikä kuvataan residuaalinelipuulla. Muunnoslohkon suurin mahdollinen koko on sa-

ma kuin koodauslohkolla, jolle jaotusta ollaan tekemässä. Lohkot jaetaan aina neljään

osaan. Jako muunnoslohkoihin voidaan toistaa rekursiivisesti aina ennalta määrättyyn

maksimisyvyyteen asti tai kunnes TB:n koko on 4×4. Syntyneen puurakenteen lehti-

solmut ovat lohkoja, joille muunnoskoodaus suoritetaan. Kuvassa 4 on kuvattu CB:n

jakaminen TB:hin ja esitetty puurakenteen syntyminen.

2.2.3. Viipaleet

Viipaleet (slices) ovat sekvenssejä, jotka muodostuvat peräkkäisistä CTU:sta ja ne

käsitellään vasemmalta oikealle. Kuva voidaan jakaa yhteen tai useampaan viipalee-

seen. Viipaleet ovat itsenäisiä ja riippumattomia kokonaisuuksia, jotka voidaan de-

koodata ilman muiden viipaleiden sisältämää tietoa. Riippumattomuuden vuoksi intra-

ennustusta ja liikevektoreiden estimointia ei suoriteta viipaleiden rajojen yli. Poikkeuk-

sena ovat silmukkasuodattimet, jotka saattavat tarvita reunapikseleitä viereisistä viipa-

leista, koska suodatus voidaan suorittaa myös viipaleiden rajojen yli. Kuvassa 6 on

esitetty viipaleisiin jakaminen.

Viipaloinnin päätarkoituksena on parantaa virheensietoisuutta. Jokainen viipale toi-

mii synkronointipisteenä, josta kuvan dekoodaus voidaan aloittaa uudelleen. Viipaloin-

tia voidaan hyödyntää myös muihin tarkoituksiin. Pakettipohjaisissa tiedonsiirtomene-

telmissä paketin koko voi olla rajoitettu, jolloin viipaloinnin avulla voidaan muodostaa

bittimäärältään sopivankokoisia paketteja tiedonsiirtoa varten. Paketin maksimikoon

lisäksi, CTU:iden määrään viipaleissa vaikuttaa myös liikkeen määrä kuvan eri alueil-

la.

Viipaleet voidaan käsitellä käyttämällä eri koodaustapoja:

• I-viipaleessa kaikki CU:t on koodattu käyttäen intra-ennustusta.
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CTU CTU CTU CTU CTU CTU CTU CTU CTU

CTU CTU CTU CTU CTU CTU CTU CTU CTU

CTU CTU CTU CTU CTU CTU CTU CTU CTU

CTU CTU CTU CTU CTU CTU CTU CTU CTU

CTU CTU CTU CTU CTU CTU CTU CTU CTU

CTU CTU CTU CTU CTU CTU CTU CTU CTU

CTU CTU CTU CTU CTU CTU CTU CTU CTU

v0 v1

v2

v3

v1

v4

v5

Kuva 6. Esimerkki kuvan viipaloinnista.

• P-viipale voi sisältää intra-ennustuksella koodattujen koodausyksikköjen lisäk-

si myös inter-ennustuksella koodattuja koodausyksiköitä, joiden ennustuslohkot

sisältävät maksimissaan yhden liikevektorin. P-viipaleet voivat viitata vain yh-

teen kuvaan.

• B-viipaleet sisältävät P-viipaleiden koodaustyypit. Lisäksi B-viipaleet voivat si-

sältää CU:ta, jotka on koodattu inter-ennustuksella siten että niiden PB:t voivat

sisältää enintään kaksi liikevektoria. Tästä johtuen B-viipaleet voivat viitata yh-

teen tai kahteen kuvaan.

2.2.4. Tiilet

Tiilet (tiles) on HEVC:n ominaisuus, joka parantaa tukea rinnakkaiselle laskennalle.

Tiili on suorakaiteen muotoinen CTU:ista koostuva täysin itsenäinen ja riippumatto-

masti dekoodattava alue. Tyypillisesti jokainen kuvan tiili sisältää saman lukumäärän

CTU:ita, mutta esimerkiksi kuvien reuna-alueiden tiilien CTU-lukumäärät voivat poi-

keta muista. Useat tiilet voivat jakaa saman viipaleen sisältämät tunnistetiedot ja useat

viipaleet voivat jakaa tunnistetietonsa saman tiilen kanssa. Kuvassa 7 on suoritettu ku-

van jakaminen tiiliin.

CTU CTU CTU CTU CTU CTU CTU CTU CTU

CTU CTU CTU CTU CTU CTU CTU CTU CTU

CTU CTU CTU CTU CTU CTU CTU CTU CTU

CTU CTU CTU CTU CTU CTU CTU CTU CTU

CTU CTU CTU CTU CTU CTU CTU CTU CTU

CTU CTU CTU CTU CTU CTU CTU CTU CTU

CTU CTU CTU CTU CTU CTU CTU CTU CTU

Kuva 7. Tiileihin jakaminen. Tiilien rajat on esitetty paksuilla viivoilla ja viipaleiden

rajat on erotettu väreillä.
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2.2.5. Rinnakkainen aaltorintamakäsittely

Rinnakkainen aaltorintamakäsittely (Wavefront parallel processing, WPP) on kehitetty

rinnakkaista laskentaa varten. WPP:tä käytettäessä, viipale sisältää aina yhden koko-

naisen CTU-rivin. WPP etenee seuraavasti: ensimmäisen CTU-rivin käsittely voidaan

aloittaa välittömästi ja kun tarvittavat CTU:t ensimmäiseltä riviltä on käsitelty voi-

daan aloittaa myös 2. CTU-rivin käsittely samanaikaisesti 1. CTU-rivin kanssa. Kun

2. CTU-rivistä tarvittavat koodauspuuyksiköt käsitelty voidaan aloittaa 3. CTU-rivin

käsittely ja edelleen kun tarvittavat CTU:t kolmannelta riviltä on käsitelty voidaan jat-

kaa 4. riville ja niin edelleen. WPP:tä voidaan käyttää koodaus ja dekoodaus vaiheessa.

WPP:tä ja tiiliä ei käytetä HEVC:ssä yhtä aikaan, vaikka teoriassa sille ei ole mitään

esteitä. WWP:tä käyttämällä saavutetaan parempi koodaustehokkuus kuin tiilejä käyt-

tämällä ja WPP:n käyttö aiheuttaa kuvaan vähemmän virheitä [3].

2.2.6. Riippuvat viipaleet

Riippuvat viipaleet (Dependent slices) sallivat aaltorintamaan tai tiiliin kuuluvan tie-

don kuljettamisen erillisissä NAL-yksiköissä. Viipaleen lähettäminen useassa NAL-

yksikössä vähentää viivettä. Edellä esitellyssä WPP:ssä 2. CTU-rivin käsittelyyn tar-

vitaan vain osa 1. CTU-rivin sisältämästä tiedosta. Kun 1. CTU-rivistä muodostuva

riippuva viipale lähetetään useassa NAL-yksikössä, 2. CTU-rivin käsittely pystytään

aloittamaan aikaisemmin. Riippuvat viipaleet ovat tärkeitä etenkin kun koodauksen

viive halutaan pieneksi (low-delay encoding). [3]

2.3. Silmukkasuodattimet

Videokuvalle voidaan suorittaa kuvanlaatua ja koodaustehokkuutta parantavia suoda-

tuksia. Suodatukset voidaan suorittaa jälkisuodatuksena (post-filtering) tai silmukka-

suodatuksena (in-loop filtering). Jälkisuodatusta ei ole määritelty standardissa ja se

voidaan toteuttaa halutulla tavalla esimerkiksi kuvapuskurissa ennen kuvan näyttämis-

tä näytöllä. Silmukkasuodattimet ovat osa enkoodaus- ja dekoodaussilmukkaa, joten

suodattimen toteutuksen tulee noudattaa tarkasti standardin määrityksiä. Kuvassa 8 on

esitetty jälkisuodattimien ja silmukkasuodattimien sijoittuminen dekooderissa. Kuten

kuvasta havaitaan, vain silmukkasuodatuksen tuloksia käytetään tulevien kuvien de-

koodamiseen ja dekoodaukseen tulevat kuvat eivät ole riippuvaisia jälkisuodatuksesta.

HEVC:n standardissa [2] on määritelty kaksi silmukkasuodatinta: lohkoutumisen es-

tosuodatin ja näyteadaptiivinen tasoitussuodatin. Näiden lisäksi standardin aikaisem-

missa kehitysversiossa [7] on myös määritelty kolmas silmukkasuodatin: adaptiivinen

silmukkasuodatin.

2.3.1. Lohkoutumisen estosuodatin

Lohkopohjainen ennustus- ja muunnoskoodaus voivat aiheuttaa epäjatkuvuuskohtia

rekonstruoidun kuvan lohkojen reunoille. Epäjatkuvuuskohtien aiheuttamia, silmällä
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entropia

dekoodaus
koodattu

bittivirta

11100111... kääteiskvantisointi

ja käänteismuunnos

silmukkasuodattimet

intra-kuva

ennustus

liikkeen

kompensointi

dekoodattujen

kuvien

puskuri

jälkisuodattimet
kuva

näytölle

Kuva 8. Jälkisuodattimien ja silmukkasuodattimien sijoittuminen videodekooderissa.

nähtäviä virheitä kutsutaan lohkoutumiseksi. Erityisesti lohkoutumista aiheuttaa kar-

kea kvantisointi lohkolle, jossa on ennustusvirhettä. Lohkojen ennustaminen tempo-

raalisista naapurilohkoista voi myös aiheuttaa epäjatkuvuuskohtia lohkon reunoille.

Inter-ennustuksessa viereisen lohkon erilainen ennustusmenetelmä voi aiheuttaa epä-

jatkuvuuskohtia lohkon reunoille. [8]

Lohkoutumisen estosuodatin (De-blocking filter, DBF) on HEVC:ssä silmukkasuo-

datinketjun ensimmäinen suodatin. Se on suunniteltu parantamaan videon subjektii-

vista ja objektiivista laatua. HEVC:ssä käytettävä DBF on laskennallisesti yksinkertai-

sempi kuin H.264/MPEG-4 AVC:ssä [8]. Lisäksi DBF:n spatiaalisia riippuvuuksia on

rajoitettu siten että laskenta rinnakkaistuu usealle laskentayksikölle.

Ihminen havaitsee lohkoutumisen erityisesti silloin kun lohkojen reuna-alueet ovat

tasaisia, mutta jos lohkojen reuna-alueilla esiintyy voimakasta vaihtelua, havaitse-

minen on vaikeampaa. Rekonstruoidun videosignaalin lohkojen reunoilla esiintyväs-

tä voimakkaasta vaihtelusta on vaikea päätellä, aiheutuuko vaihtelu koodauksesta vai

kuuluko se alkuperäiseen videosignaaliin.

Lohkoutumisen estosuodattimen tulee pystyä päättämään sellaiset lohkojen reuna-

alueet, joille suodatus on tarpeellinen ja lisäksi arvioida kuinka voimakkaasti aluetta

tulee suodattaa. Liiallinen suodatus sumentaa kuvien yksityiskohtia kun taas liian vä-

häinen suodatus jättää lohkoutumisen näkyville. Päätös suodatuksesta riippuu lohkojen

rajalla olevien pikselien ominaisuuksista. Suodatinta voidaan myös säätää paramet-

reilla, jotka ilmaisevat minkä tyyppistä lohkoutumista koodaamisesta voisi aiheutua

videosignaalille.

Suodatusta varten kuva jaetaan 8×8 pikseliä sisältäviin alueisiin hilalla. Suodatus

voidaan tehdä vain ennustusyksiköiden tai muunnosyksiköiden rajoilla, joilla on yhtei-

nen raja hilan rajojen kanssa. Päätös suodatuksesta tehdään erikseen jokaiselle 4 pik-

seliä leveälle vaaka- tai pystysuuntaiselle raja-alueelle, joka koostuu kahdesta vierek-

käisestä lohkosta. Kuvassa 9 on esitetty kuinka kuva jaetaan alueisiin hilalla ja mitkä

alueet kuvasta on mahdollista suodattaa. Kuten kuvasta huomataan kaikkia PU:n/TU:n

rajoja ei pystytä suodattamaan 8×8 hilalla, jos PU/TU on 4×4 kokoinen (kts. kuva

9 ruudut A0 ja B2). Tämä voitaisiin tehdä käyttämällä laskennallisesti monimutkai-
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PU:n / TU:n reunat8x8 hila

A

B

0 1 2

suodatukseen käytettävät pikselit

0

1

2

3

0123 0 1 2 3

QP

4-pikseliä leveä

pystysuuntainen raja-alue

0

1

2

3

0123

0

1

2

3

P

Q

4-pikseliä leveä

vaakasuuntainen raja-alue

Kuva 9. Lohkottumisen estosuodattimen näytteistyshila.

sempaa 4×4 hilaa kuten H.264/MPEG-4 AVC:ssä, mutta kuvanlaadun parantuminen

ei ole merkittävää [8]. Tästä johtuen HEVC:ssä ei ole käytössä 4×4 näytteistyshilaa.

Kuvassa 9 on myös esitetty 4 pikseliä leveät pysty- ja vaakasuuntainen raja-alue.

Lohkoutumisen estosuodatus suoritetaan 4 pikseliä leveälle raja-alueelle kun seuraa-

vat kriteerit täyttyvät:

1. Hilan rajat ovat PU:n tai TU:n rajoja.

2. Rajan voimakkuus (Boundary strength, Bs) on 1 tai 2 lumakomponentille ja 2

kromakomponentille.

3. Signaalin vaihtelu rajojen molemmin puolin on määritetyn kynnysarvon alapuo-

lella.

Rajan voimakkuus määritellään PU:iden tai TU:iden rajalle seuraavasti:

• Bs = 2, kun ainakin yksi lohkoista on intralohko.

• Bs = 1, kun ainakin yhdellä lohkoista on ei-nolla residuaali ja raja on muun-

nosraja (TU).

• Bs = 1, kun kahden lohkon vastaavien spatiaalisten liikevektorikomponenttien

erotus on >= 1 kokonaislukupikseleissä

• Bs = 1, kun lohkojen liikekompensoidut ennustukset viittaavat eri viitekuviin

tai lohkoilla on eri määrä liikevektoreita.
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• Bs = 0, muulloin.

Ehdoista huomataan, että videokuvasta pyritään jättämään staattiset alueet suodatuksen

ulkopuolelle. Näin voidaan välttää moninkertaista suodatusta alueille, joista pikseleitä

on kopioitu kuvasta toiseen.

Kun 2. kriteeri raja-alueelle on voimassa, voidaan tarkastaa 3. kriteeri. 3. kriteeri on

voimassa ja suodatus voidaan suorittaa kun kaavan 1 ehto on voimassa:

|p2,0 − 2p1,0 + p0,0|+ |p2,3 − 2p1,3 + p0,3|+ (1)

|q2,0 − 2q1,0 + q0,0|+ |q2,3 − 2p1,3 + q0,3| > β ,

missä kynnysarvo β riippuu kvantisointiparametristä (QP). Kynnysarvon ja kvantisoin-

tiparametrin välinen suhde on paloittain lineaarinen ja määritelty standardin [2] taulu-

kossa 8.23. Kaava 1 vastaa 4 pikseliä leveää pystysuuntaista raja-aluetta (katso kuva

9), kääntämällä pikselien indeksit päinvastoin kaava pätee myös vaakasuuntaiselle alu-

eelle.

Kun päätös suodatuksen suorittamista on tehty, täytyy päättää suodatustila. Suo-

datustiloja on kaksi: normaalisuodatus ja vahva suodatus. Suodatustilan valitsemi-

seen vaikuttavat raja-alueen paikallisten pikselien ominaisuudet. 4 pikseliä leveän raja-

alueen ensimmäiselle ja viimeiselle riville lasketaan arvoja, joita verrataan QP:stä riip-

puviin kynnysarvoihin. Vertailun perusteella tehdään päätös suodatustilasta. Vertailuil-

la selvitetään lohkojen spatiaalista aktiivisuutta, tasaisuutta ja intensiteettieroja. Kaavat

vertailujen tekemiseen on esitetty artikkelissa [8] (kaavat 2,3 ja 4).

Normaalitilassa on kaksi alitilaa, joiden erona on se, kuinka moneen pikselin arvoon

suodatus vaikuttaa rajan molemmin puolin. Toisessa tilassa suodatus vaikuttaa vain

yhteen pikseliin rajan molemmin puolin, kun taas toisessa suodatus vaikuttaa kahteen

pikseliin. Päätösehdot näiden kahden tilan välillä ja suodatuksen laskeminen on esitetty

artikkelissa [8] (kaavat 5-14) ja standardissa [2] (kaavat 311-318).

Vahva suodatus vaikuttaa kolmeen pikselin arvoon rajan molemmin puolin. Tarvitta-

vat kaavat vahvaan suodatuksen suorittamiseen on esitetty kaavoissa 15-17 artikkelissa

[8] ja kaavoissa 305-310 standardissa [2].

Suodatukset suoritetaan 4 pikseliä leveille raja alueille ensin pystysuunnassa ja sen

jälkeen vaakasuunnassa. 8×8-näytteistyshilan ansiosta, suodatettavat lohkot eivät me-

ne päällekkäin ja jokainen lohko on riippumaton toisista lohkoista. Tästä johtuen loh-

kot voidaan laskea rinnakkain, laskemalla ensin suodatus pystysuunnassa ja vasta sen

jälkeen vaakasuunnassa.

2.3.2. Näyteadaptiivinen tasoitussuodatin

Suurien muunnoslohkojen muunnoskertoimien kvantisointivirheet voivat aiheuttaa ku-

vaan rengastumista. Rengastumista lisää myös pikseleiden interpolointiin käytettävien

suodattimien kerroinlukumäärän kasvaminen. Tästä syystä HEVC:hen on ollut tarpeel-

lista lisätä näyteadaptiivinen tasoitussuodatin (Sample Adaptive Offset, SAO). [9]

Näyteadaptiivinen tasoitussuodatin seuraa lohkoutumisen estosuodatinta ja kuu-

luu HEVC:n silmukkasuodatus ketjuun. SAO pyrkii vähentämään käsiteltävän alueen

näytteiden keskimääräistä vääristymää. Alueen näytteet luokitellaan useaan luokkaan
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valitun luokittelijan avulla, minkä jälkeen jokaiselle luokalle määritetään tasoitus. Tä-

män jälkeen tasoitus lisätään jokaiseen luokkaan kuuluvaan pikseliin.

Tasoitusarvo voi vaihtua näyte näytteeltä riippuen näytteen luokittelusta. SAO-

parametrit voivat vaihtua alue alueelta. Alueen koko on sama kuin koodauspuulohkon

koko. Redundanttisen informaation vähentämiseksi CTU:ita voidaan yhdistää siten et-

tä ne voivat jakaa samat SAO parametrit.

kn0 n1

n0

k

n1

k

n0

n1

k

n0

n1

a) b) c) d)EO-luokka 0 EO-luokka 1 EO-luokka 2 EO-luokka 3

Kuva 10. Suuntakuviot EO-luokille.

HEVC sisältää kaksi SAO tyyppiä:

• Reunatasoitus (Edge Offset, EO): Reunatasoituksessa pikselin luokittelu perus-

tuu nykyisten pikselien ja naapuripikselien väliseen vertailuun. EO:ssa CTB voi-

daan luokitella neljään eri EO-luokkaan, joille kullekin on määrätty suuntakuvio

luokittelun tekemiseksi. Suuntakuviot on esitetty kuvasssa 10. Päätös siitä, mi-

hin EO-luokkaan CTB parhaiten sopii, tehdään artikkelissa [9] esitetyn nopean

vääristymän estimointi algoritmin (fast distortion estimation) avulla. Menetelmä

perustuu RDO:hon (rate-distortion optimization) [10].

EO-luokan sisällä CTB:n pikselit jaetaan viiteen eri kategoriaan. Käsittelyssä

olevaa pikseliä k verrataan sen kahteen naapuriin n0 ja n1 käyttäen luokkaa vas-

taavaa suuntakuviota. Kuvassa 11 on esitetty pikselin luokittelusäännöt eri ka-

tegorioihin. Kategorioille 1 ja 2 tasoitus on positiivinen, mikä pehmentää pai-

kallisia minimikohtia ja koveria kulmia. Negatiivinen tasoitus kategorioille 1 ja

2 terävöittää kulmia. Kategorioille 3 (kupera kulma) ja 4 (paikallinen maksi-

mi) tasoituksen vaikutukset ovat päinvastaiset: positiivinen tasoitus terävöittää

ja negatiivinen pehmentää. HEVC:ssä terävointia ei käytetä, minkä vuoksi tasoi-

tukset ilmoitetaan dekooderille itseisarvoina ja etumerkki johdetaan käytettävän

kategorian mukaan. Jos pikseli ei kuulu mihinkään kategorioista 1-4 se kuuluu

kategoriaan 0 ja SAO:a ei käytetä.

• Kaistatasoitus (Band Offset, BO): Kaistatasoituksessa pikselin luokittelu pe-

rustuu pikselin arvoon. Pikselin arvoalue jaetaan tasaisesti 32:een kaistaan. 8-

bittisen pikselin arvoalue on [0, 255], jolloin jokaisen kaistanleveys on kahdek-

san. Dekooderille välitetään kaistatasoitus, joka on keskimääräinen ero kaistan

alkuperäisten ja rekonstruoitujen pikselien välillä. Tasoituksen suunta voi olla

positiivinen tai negatiivinen. Kaikkiin samaan kaistaan kuuluviin pikseleihin li-

sätään sama tasoitus. Koska kaistoja on 32 = 25 kappaletta, näyte voidaan suo-

raan luokitella kaistoihin näytteen viiden eniten merkitsevän bitin perusteella,

sillä viisi ensimmäistä bittiä kertovat suoraan kaistan numeron.

Pikseleiden arvoalue alueella on usein rajoittunut kuvan CTB-jaon seuraukse-

na. Tämän vuoksi vain neljän peräkkäisen kaistan tasoitukset ja aloituskaistan
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Kategoria  0

Ei mikään edellisistä

Negatiivinen tasoitus

Kuva 11. Pikselin k kategorioihin luokittelu suuntakuvion avulla.

sijainti välitetään dekooderille. Neljän kaistan käyttö vähentää myös viivapus-

kurin muistivaatimuksia. [9]

Enkooderi tekee päätöksen CTB:lle käytettävästä SAO tyypistä, EO-luokasta sekä

aloituskaistasta nopean vääristymän estimointialgoritmin perusteella [9]. SPS sisäl-

tää päällä/pois-lipun SAO:n käytöstä videosekvenssille. Viipaleotsikossa määritellään

SAO:n käyttö luma- ja kromakomponenteille. Viipaletason päätös SAO:n käytöstä teh-

dään artikkelissa [11] esitetyllä tavalla. CTU-tason SAO-parametrit sisältävät yhdistä-

mistiedot, SAO-tyyppitiedot sekä tasoitustiedon (4 tasoitusarvoa).
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3. ADAPTIIVINEN SILMUKKASUODATIN

Adaptiivinen silmukkasuodatus (adaptive loop filtering, ALF) on HEVC-standardin

kehitysversioissa mukana ollut videon objektiivista ja subjektiivista kuvanlaatua paran-

tava suodatin. ALF kuuluu silmukkasuodatusketjuun ja se suoritetaan näyteadaptiivi-

sen tasoitussuodattimen jälkeen. Wiener-suodatukseen pohjautuva ALF on tarkoitettu

vähentämään edellisistä koodausvaiheista kuvaan aiheutuneita virheitä. ALF jätettiin

pois standardin kehitysversiosta WD 8.0, eikä sitä otettu mukaan tammikuussa 2013

julkaistuun standardin ensimmäiseen viralliseen versioon HEVC Final Draft 1.0:aan.

Adaptiivisesta silmukkasuodatuksesta on olemassa useita eri versiota. Varhaisimmat

ALF-suodattimet suunniteltiin H.264/AVC:lle lisäämään koodaustehokkuutta. Ensim-

mäisissä ehdotuksissa suodatin oli kuvapohjainen. Jokaiselle kuvalle laskettiin yksi

suodatin [12] Wiener-algoritmin avulla [13] ja kaikki kuvan pikselit suodatettiin sa-

moilla kertoimilla. Chujoh ym. [14] esittelivät lohkopohjoisen ALF:n (BALF), joka

teki suodatuspäätöksen jokaiselle lohkolle erikseen. Myöhemmin suodattimen paikal-

lista adaptiivisuutta lisättiin segmentoimalla kuva kahteen alueeseen eri tavoilla ja las-

kemalla alueille optimaaliset suodatinkertoimet [15]. Nelipuupohjainen ALF (QALF)

vei BALF:n idean pidemmälle sallien suodatuspäätöksen tekemisen muuttuvan kokoi-

sille lohkoille [16]. QALF:iin pohjautuva Karczewiczin ym. ehdotus [17] käytti 16

suodatinta kuvaa kohti. Parhaan suodattimien valitseminen lohkolle perustui lohkon

pikselien aktiivisuuteen. Tähän ehdotukseen pohjautui HEVC:n kehitykseen mukaan

otettu ALF suodatin. Tässä työssä keskitytään HEVC standardin WD 7.0:ssa ja HM

7.0:ssa olevaan ALF:n versioon.

3.1. HM 7.0 ALF enkoodaus ja dekoodaus

Adaptiivinen silmukkasuodatus perustuu keskineliöllisen virheen minimointiin alku-

peräisten ja suodatettujen pikselien välillä. ALF adaptoituu pikseleiden sijainnin tai

pikseleiden paikallisten ominaisuuksien mukaan. Kuvan pikselit luokitellaan eri luok-

kiin adaptoitumistilan perusteella ja jokaiselle luokalle valitaan yksi suodatin, jolle en-

kooderi ratkaisee kertoimet Wiener-Hopf yhtälöiden avulla. Ratkaisemiseen tarvitaan

rekonstruktoidun signaalin autokorrelaatiomatriisia ja ristikorrelaatiovektoria rekon-

struoidun ja alkuperäisen signaalin väliltä.

Suodatin
kertoimien

ratkaiseminen

Suoritetaanko
ALF kuvalle ?

Suoritetaanko
ALF CTU:lle:
KYLLÄ / EI

HE: Nykyisen kuvan 
      tilastolliset tiedot

LL: Edellisen kuvan
      tilastolliset tiedot

SPS PPS

CTU

Viipaleotsikko Viipale data

CTUCTUCTU

APS

Suodattimet:
Luma 16
Croma 1+1

päätösliput
lumalle ja cromalle

Kyllä

Ei

Kuva 12. HM 7.0 ALF enkoodaus ja syntaksi.
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Kun suodattimien kertoimet on saatu ratkaistua, enkooderi suodattaa koko kuvan ja

vertaa sitä alkuperäiseen kuvaan. RD-kustannusfunktion (rate-distortion cost function)

[18] perusteella tehdään päätös kuvan suodattamisesta. Jos kuvan suodatuksesta on

hyötyä, päätetään suodatuksesta erikseen jokaiselle CTU:lle. Kuvassa 12 on esitetty

enkoodauksen eteneminen ja syntaksi HM 7.0:ssa. HM 7.0:ssa suodattimien kertoimet

välitetään APS:ssä ja jokainen CTU sisältää tiedon tuleeko CTU:ta suodattaa vai ei.

Myös vaihtoehtoisia tapoja on ollut käytössä, esimerkiksi kaikki ALF-suodatukseen

tarvittavat parametrit on myös saatettu koodata viipaleotsikkoon [19].

Kuvassa 13 ja 14 on esitetty enkooderiin tekemät suodatuspäätökset erään kehyk-

sen Y- ja Cb-komponenteille. Kuten kuvistakin huomataan, Y-komponentilla suo-

datettavia CTU:ita on yleensä enemmän kuin kromakomponenteille. Lisäksi 4:2:0

näytteistystä käytettäessä Cb- ja Cr-komponenttien resoluutio on vain neljäsosa Y-

komponentin resoluutiosta, joten suurin osa suodatukseen tarvittavasta laskennasta teh-

dään Y-komponentille.

Kuva 13. ALF-suodatukseen valitut lohkot Y-komponentille (BasketballDrive video-

sekvenssin kehys 0).

Kuvan Y-komponentille voidaan määrittää 16 erilaista suodatinta ja lisäksi yksi suo-

datin sekä Cr- että Cb-komponenteille. Käytettävien suodattimien muodot ovat vaih-

delleet HEVC:n kehityksen mukana ja eri alueille on voitu käyttää muodoltaan vaih-

televia suodattimia. Yksinkertaisuuden vuoksi HM 7.0:ssa käytössä on vain yksi suo-

datinmuoto. Kuvassa 15 on esitetty HM 7.0:ssa käytettävä suodattimen muoto, joka

on nimeltään risti 9x7 neliö 3x3. Lisäksi kuvassa on esitetty tässä työssä käytetty ker-

toimien ja pikselien nimeäminen. Suodattimessa on 19 9-bittistä kerrointa, mutta suo-

dattimen symmetrisyyden ansiosta vain kymmenen eri kerroinarvoa. Kertoimet voi-

vat saada arvoja väliltä [−256, 255] lukuun ottamatta kerrointa c9, jonka arvoalue on

[0, 511].
ALF on sisältänyt kaksi erilaista adaptoitumistilaa, jotka ovat:

• Alueadaptiviinen tila (Region adaptive, RA): Alueadaptiivisessa tilassa pikse-

lit luokitellaan niiden spatiaalisen sijainnin mukaan. Suodatettava kuva jaetaan

16 alueeseen ja jokaiselle alueelle etsitään sopivat kertoimet. Alueiden rajat ovat
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Kuva 14. ALF-suodatukseen valitut lohkot Cb-komponentille (BasketballDrive video-

sekvenssin kehys 0).

c0

c1

c2 c3 c4

c5 c6 c7 c8 c9 c8 c7 c6 c5

c2c4 c3

c1

c0

p0

p1

p2 p3 p4

p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13

p16p14 p15

p17

p18a) b)

Kuva 15. HM 7.0:n adaptiivisessa silmukkasuodatuksessa käytettävän symmetrisen

risti 9x7 neliö 3x3 suodattimen muoto sekä tässä työssä käytetty kertoimien (a) ja pik-

selien (b) nimeäminen.

myös CTU:iden rajoja. Kuvassa 16 on esitetty HM 7.0:ssa käytössä oleva alue-

jako. Alueita voidaan myös yhdistää siten, että ne jakavat saman suodattimen.

• Lohkoadaptiivinen tila (Block adaptive, BA): Lohkoadaptiviisessa tilassa jo-

kainen 4x4 alue luokitellaan 16 eri luokkaan. Luokittelu perustuu pikselien pai-

kalliseen suuntaan ja aktiivisuuteen. Paikallinen suunta d lasketaan jokaiselle

4×4 lohkoille käyttäen alla olevia kaavoja 2-4.

V4x4 =
2

∑

y=1

2
∑

x=1

|2p(x, y)− p(x, y − 1)− p(x, y + 1)| (2)

H4x4 =
2

∑

y=1

2
∑

x=1

|2p(x, y)− p(x− 1, y)− p(x+ 1, y)| (3)
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Kuva 16. Pikseleiden alueellinen luokitteleminen RA-tilassa.

Taulukko 1. Lohkon luokittelu suunnan ja aktiivisuuden avulla ALF:n lohkoadaptoitu-

vassa tilassa
Aktiivisuustaso 0 1 2 3 4 5

d = 0 0 1 2 3 4 5

d = 1 0 6 7 8 9 10

d = 2 0 11 12 13 14 15

d =











1 , jos H4x4 ≥ 2V4x4

2 , jos V4x4 ≥ 2H4x4

0 , muulloin

(4)

Aktiivisuus saadaan laskemalla yhteen V4x4 ja H4x4 ja kvantisoimalla summa

kuuteen aktiivisuusasteeseen. Suunnan ja aktiivisuuden perusteella lohko voi-

daan jakaa 16 eri luokkaan taulukon 1 osoittamalla tavalla.

RA-tila on yksinkertainen, mutta sen koodausvahvistus on pienempi ja subjektii-

vinen kuvanlaatu heikompi kuin BA-tilan, varsinkin suurilla videoresoluutioilla [20].

HM 7.0 tukee vain alueadaptiivista tilaa sen yksinkertaisuuden vuoksi. BA-tila on mu-

kana muun muassa HM 6.0:ssa.

3.1.1. Pikseleiden suodattamien

Enkooderissa ja dekooderissa pikseleiden suodattaminen tapahtuu samalla tavalla.

Suodatus voidaan suorittaa koko kuvalle yhdellä kertaa pikselirivi kerrallaan vasem-

malta oikealle. Kuvapohjainen suodatus sopii työasematoteutuksiin, joissa muistia on

käytettävissä runsaasti. Sulautetuissa järjestelmissä muistia on rajoitettu määrä, joten

suodatus tulisi pystyä suorittamaan pienissä osissa, kuten CTU kerrallaan. Tätä vai-

keuttaa se, että suodatus suoritetaan CTU:iden, viipaleiden ja tiilien rajojen yli. Suoda-

tus viipaleiden ja tiilien rajojen yli voidaan estää, mutta se voi aiheuttaa kuviin enem-

män virhettä. HM 7.0:ssa suodatus suoritetaan CTU kerrallaan, mutta koko kuvan ol-

lessa muistissa, jolloin kaikki tarvittavat pikselit ovat aina saatavilla.
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Yhden pikselin suodattamiseen käytetään 19:ää pikseliä. Jokainen suodatukseen

osallistuva pikseli kerrotaan pikseliä vastaavalla kerroinarvolla. Kertolaskujen tulokset

lasketaan yhteen ja summalle suoritetaan skaalaus ja rajaus määrättyyn bittisyvyyteen.

Skaalaus ja rajaus voidaan kuvata kaavalla 5 kun bittisyvyys on 8-bittiä.

sr(px) =











0 , jos (px + 27) ∗ 2−8 ≤ 0

255 , jos (px + 27) ∗ 2−8 ≥ 255

(px + 27) ∗ 2−8 , muulloin

, (5)

missä px on pikselien ja kertoimien välisten kertolaskujen summa.

+ + + + + + + ++

* * * * * * * * *

*

+ + + +

+ +

+

+

+
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Kuva 17. Pikselin ALF-suodatus.

Suodattimen symmetrisyys mahdollistaa suodatuksen toteuttamisen 10 kertolaskuo-

peraatiolla 19 sijasta. Tämä suoritetaan laskemalla ensin pikseli ja sen symmetriapa-

ri yhteen ja kertomalla sen jälkeen summa pikselien yhteisellä kertoimella. Kuvassa

17 on esitetty eräs tapa suorittaa pikselin suodatus. Kuvasta nähdään että suodatuk-

seen tarvitaan 10 kertolaskuoperaation lisäksi 19 yhteenlaskuoperaatiota ja bittisiirto-

operaatio. Jos oletetaan, että jokaiseen operaatioon kuluu yksi kellojakso, voitaisiin

kuvan 17 mukainen laskenta suorittaa perusoperaatiolla parhaimmillaan seitsemässä

kellojaksossa, jos rajaus jätetään tarkastelun ulkopuolelle. Pikselien suodatukseen tar-

vitaan siis paljon rinnakkaisia laskentaresursseja, jotta suodatus voidaan suorittaa te-

hokkaasti.
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Taulukko 2. Puuttuvien pikselien korvaaminen VB-käsittelyssä

Rivi Puuttuvat pikselit Korvaava pikseli

V B ± 3 p0, p18 p9
V B ± 2 p1, p17 p9
V B ± 1 p2, p14 p8
V B ± 1 p3, p15 p9
V B ± 1 p4, p16 p10

3.1.2. Virtuaalirajakäsittely

Virtuaalirajakäsittely (virtual boundary processing, VB) on ALF:ssa käytetty pikselien

käsittelymenetelmä, jolla voidaan välttää kalliiden piirille toteutettavien viivapuskurei-

den käyttöä [21] ja helpottaa CTU-pohjaisen suodatuksen toteuttamista. VB perustuu

suodattimen muodon muuttamiseen ennen vaakasuuntaista CTB rajaa siten, että CTB

rajan yläpuolelle muodostuu niin sanottu virtuaaliraja. Virtuaalirajan yläpuolella ole-

vien pikselien suodattamiseen ei tarvita virtuaalirajan alapuolella olevia pikseleitä, ei-

kä alapuolella olevien pikseleiden suodatukseen tarvita virtuaalirajan yläpuolella ole-

via pikseleitä. Virtuaaliraja on neljä pikseliä CTB rajan yläpuolella lumakomponentil-

le suodatusta tehtäessä. Kromakomponentilla virtuaaliraja muodostetaan kaksi pikselia

CTB rajan yläpuolelle. Kuvassa 18 on esitetty kuinka suodattimen muotoa muutetaan

lähestyttäessä CTB rajaa. Kuvasta nähdään, että juuri virtuaalirajan molemmin puo-

lin suodatin käyttää vain vaakasuunnassa olevia pikseleitä. Vaikka suodattimen muo-

to muuttuu suodatukseen käytetään aina 19 pikselin arvoa. Suodattimen pienentyessä

pystysuunnassa puuttuvien pysty pikselien arvot korvataan taulukon 2 esittämällä ta-

valla.

CTB RAJA

VIRTUAALIRAJA, VB

VB-3

VB-2

VB-1

VB+1

VB+2

VB+3

Kuva 18. Virtuaalirajakäsittely.

3.1.3. Reuna-alueiden käsittely

Suodatettaessa kuvien reuna-alueita ongelmaksi muodostuu suodattimen ulottuminen

kuvan rajojen ulkopuolelle. Sama ongelma toistuu myös silloin, kun suodatusta ei ole

sallittu tiilien tai viipaleiden rajojen yli. Tämän vuoksi kuvan, tiilen tai viipaleen reu-

noja täytyy laajentaa. HM 7.0:ssa kuvan reunapikseleitä kopioidaan reunan jatkeeksi
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siten, että kuvaan syntyy kahdeksan pikseliä leveät reunukset. Itse suodatin tosin vaatii

vain neljä pikselin reunukset leveyssuunnassa ja kolmen pikselin reunukset korkeus-

suunnassa. Välisuuntiin suodatin vaatii vain yhden pikselin. Reunojen laajennus tiilille

suoritetaan kuten kuvalle, mikäli suodatusta ei tehdä tiilien rajojen yli.

Kun suodatus kielletään viipaleiden rajojen yli, täytyy viipaleelle suorittaa reuno-

jen laajennus. Reunojen laajentaminen on hieman monimutkaisempi viipaleille kuin

kuvalle ja tiilille, johtuen viipaleiden epäsäännöllisistä muodoista. Kuvassa 19 on esi-

tetty kuinka viipaleen reunojen laajennus suoritetaan HM-7.0:ssa. Esitetty viipaleen

reunojen laajentaminen kuitenkin aiheuttaa kromakomponentteja suodattaessa tilan-

teen, jossa suodatin tarvitsee pikseleitä VB:n alapuolelta [22]. Tämän kaltaisen tilan-

teen syntyminen voidaan korjata muuttamalla reunojen laajennusmenetelmää kuvan 20

kaltaiseksi [22].

CTU CTU CTU CTU

CTU CTU CTU CTU CTU CTU

Kuva 19. Viipaleen reunojen laajentaminen ALF-suodatusta varten HM 7.0:ssa.

CTU CTU CTU CTU

CTU CTU CTU CTU CTU CTU

Kuva 20. Korjattu viipaleen reunojen laajentamismenetelmä. Punaisilla ympyröillä on

merkitty muutokset HM 7.0:ssa käytettyyn menetelmään nähden.

3.2. Adaptiivisen silmukkasuodatuksen tulevaisuus

ALF on laskennallisesti kompleksinen ja subjektiivisten mittaustulosten mukaan ku-

vanlaadun parantuminen ei ole merkittävää suodatusta käytettäessä [23, 24, 25]. Vaik-

ka ALF:ia on pyritty yksinkertaistamaan koko ajan standardin kehityksen ajan, edellä

mainitut seikat ovat luultavasti syynä adaptiivisen silmukkasuodatuksen jättämiseen

pois standardista. Toisaalta ALF:n pakkaustehokkuuden parantumisen on raportoitu

olevan jopa 2,5%-10,7% riippuen käytettävistä kuvatyypeistä ja koodattavasta videose-

kvenssistä [26, 27] . Dekoodausajan ilmoitetaan kasvavan noin 10% ja enkoodausajan

1% suodatusta käytettäessä. Huomionarvoista on pakkaustehokkuuden parantuminen
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videoresoluution kasvaessa. Tämän seurauksena ALF:in merkitys tulevaisuudessa kas-

vaa, kun UHD:n kaltaisten korkeiden resoluutioiden käyttö yleistyy. Koska HEVC:n

elinkaareksi voidaan arvioida noin 10 vuotta on todennäköistä, että tulevaisuudessa

ALF otetaan mukaan tuleviin HEVC:n profiileihin. Tätä tukee myös piirien valmistus-

menetelmien kehitys, jolloin ALF:in kompleksisuudesta aiheutuvat ongelmat pienene-

vät.

ALF HM 7.0:aan on esitetty useita parannuksia ja muutoksia laskennallisen komplek-

sisuuden pienentämiseksi [28]. Suodattimen muotoa on ehdotettu muutettavaksi risti

9×7 neliö 3×3:stä risti 7×7 neliö 3×3:een, jolloin tarvittaisiin yksi kerroin, kertolas-

ku ja kaksi yhteenlaskua vähemmän. Lisäksi suodattimien kertoimien tarkkuutta on

ehdotettu vähennettäväksi 9 bitistä 7 bittiin, jolloin kertolaskun tuloksen esittämiseen

tarvitaan vain 16 bittiä. Myös enkooderin valitsemia kertoimia on ehdotettu rajoitet-

tavaksi siten, että pikselin suodatettu arvo voidaan laskea 16-bitin akkumulaattorilla.

[29]
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4. ALF-SUODATTIMEN TTA-TOTEUTUS

Edellä esitetty ALF-suodatus ja laajemmassa mittakaavassa koko HEVC-videopak-

kaus ovat reaaliaikaista digitaalista signaalinkäsittelyä (digital signal processing, DSP)

vaativia sovelluksia. DSP-sovelluksia voidaan toteuttaa useilla eri tavoilla. Yksi ta-

pa toteuttaa DSP-sovelluksia on käyttää yleiskäyttöisiä tietokoneita (PC, työasema-

koneet). Yleiskäyttöisiä tietokoneita käytetään silloin, kun sovellus halutaan nopeasti

toimittaa loppukäyttäjälle tai halutaan toteuttaa viitemalli sulautettujen järjestelmien

suunnittelua varten. HEVC:n HM-sovellukset ovat esimerkkejä tämän kaltaisista työ-

asemakoneille suunnatuista toteutuksista.

Toinen vaihtoehto DSP-sovellusten toteuttamiseen on käyttää sovelluskohtaisia mik-

ropiirejä (ASIC). ASIC-piirissä tarvittava algoritmit on toteutettu täysin laitteistolla,

eikä ASIC-piirejä pysty tästä johtuen ohjelmoimaan tai ohjelmoitavuus on erittäin ra-

joittunutta. ASIC-piirellä saavutetaan korkea suorituskyky ja pieni virrankulutus. Siksi

ASIC-piirit soveltuvat raskasta laskentaa vaativiin nopeuskriittisiin mobiililaitteisiin,

kuten esimerkiksi reaaliaikaista videokäsittelyä tarvitseviin kannettaviin laitteisiin.

Viime vuosien aikana uusien ASIC-piirien suunnittelu on selvästi vähentynyt. Uu-

sien sovellusten monimutkaisuus tekee ASIC-suunnittelusta kallista, monimutkaista,

resursseja ja aikaa vaativaa. Koska suunnitteluun kuluu paljon rahaa täytyy piirillä olla

tarpeeksi kysyntää, jotta sitä saadaan myytyä riittävästi. Siksi piirin tulisi olla omi-

naisuuksiltaan sellainen, että sitä voitaisiin myydä ja käyttää useita vuosia. Nopeasti

kehittyvillä aloilla tämä on vaikeaa ja piiri voi olla jo julkaisuvaiheessa vanhentunut

pitkän suunnitteluprosessin takia. Yksi syy ASIC:n vähenemiseen on valmistustek-

niikoiden kehittyminen, mikä on mahdollistanut suorituskykyisempien ohjelmoitavien

ratkaisujen käyttämisen ASIC:n sijasta.

Logiikkaohjelmoitavat FPGA-piirit (Field-Programmable Gate Array) tarjoavat mah-

dollisuuden piirin sisältämän logiikan uudelleen konfigurointiin. FPGA-piirin logiikan

kuvaaminen ei eroa ASIC-piireistä, joten FPGA-piirejä käytetään usein ASIC-piirien

suunnitteluun. FPGA-piirien suorituskyky on ASIC-piirejä heikompi ja niiden tehon-

kulutus on korkeampi. Tuotteen valmistusmäärän ollessa pieni, FPGA-piiri soveltuu

myös DSP-sovelluksen toteuttamiseen.

DSP-sovellusten toteuttamiseen käytetään usein myös yleiskäyttöisiä DSP-proses-

soreita, jotka ovat kaupallisesti saatavilla ”suoraan hyllystä” (off-the-shelf processors).

Yleiskäyttöisyydellä tarkoitetaan, että prosessoria ei ole suunniteltu erityistä sovellusta

tai erityistä sovellusryhmää varten. Tällöin prosessorin käskykanta on suunniteltu siten

että prosessoria voidaan käyttää useiden erilaisten sovellusten toteuttamiseen. Yleen-

sä yleiskäyttöiset prosessorit sisältävät vähän laitteistopohjaista tukea sovelluskohtai-

siin laskentaa tai tiedonohjaamista vaativiin operaatioihin. Tämän vuoksi yleiskäyttöi-

set DSP-prosessorit eivät sovellu erittäin korkeaa suorituskykyä vaativiin sovelluksiin.

Yleiskäyttöisten DSP-prosessorien piirikoko kasvaa usein suureksi, mikä on seuraus-

ta laajasta käskykannasta. Yleiskäyttöisiä DSP-prosessoreita käytettäessä kehitystyö

on nopeaa, koska kehitystyö on ohjelmistopohjaista. Tästä johtuen DSP-prosessoreita

käytetään erityisesti silloin, kun tuote halutaan nopeasti markkinoille ja tuotteen val-

mistusmäärä on niin pieni ettei kallis ASIC-kehitys ole järkevää.

Sovelluskohtaiset käskykantaprosessorit (Application-specific instruction-set proces-

sors, ASIP) tarjoavat kompromissin ASIC:n suorituskyvyn ja yleiskäyttöisten proses-

sorien ohjelmoitavuuden välille. ASIP:t pyrkivät korkeaan suorituskykyyn ja pieneen
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virrankulutukseen tarjoamalla sovelluskohtaisia laitteistolla toteutettavia operaatiota.

ASIP:t suunnitellaan tiettyä sovellusta tai sovellusryhmää silmällä pitäen. ASIP:t voi-

daan karkeasti jakaa kahteen luokkaan [30]:

• Käskykanta-arkkitehtuuripohjaiset: Ohjelmointi tapahtuu perinteisten käskykan-

taprosessorien tapaan alusta loppuun käskykannan käskyjä käyttämällä. Käsky-

kantaan on lisätty sovellukselle suunniteltuja erikoiskäskyjä, joiden avulla sovel-

luksen kriittisiä kohtia voidaan ajaa laitteistolla.

• Laitteisto-ohjelmointipohjaiset: ASIP:n ohjelmoitavuus perustuu FPGA:n kal-

taiseen logiikkapiirin uudelleen ohjelmoitavuuteen, jolloin sovelluksen muutta-

minen aiheuttaa laitteistosuunnittelu tehtävän.

Edellä esitetty jako ei ole tarkka ja ASIP-toteutukset voivat olla erilaisia variaatio-

ta luokkien välillä. Esimerkiksi ASIP voi sisältää kiinteälle logiikalle toteutetun pe-

ruskäskykannan ja uudelleen ohjelmoitavalle logiikalle toteutettuja erikoiskäskyjä.

ASIP:en toteuttaminen automatisoiduilla suunnittelumenetelmillä on erittäin nopeaa

ja helppoa verrattuna ASIC-suunnitteluun, mikä vähentää suunnitteluun tarvittavaa ra-

haa, projektien riskejä ja helpottaa tuotteen oikea-aikaista markkinoille tuontia.

4.1. ALF-toteutukset

Työasemakoneille suunnatut HM-malliohjelmistot soveltuvat huonosti sulautettuihin

järjestelmiin, joissa muun muassa muistin käyttö ja virrankulutus pyritään minimoi-

maan. Kirjallisuudesta löytyy niukalti ALF:sta tehtyjä sulautettuihin järjestelmiin so-

pivia toteutuksia. Sovelluskohtaisille mikropiireille (ASIC) ja logiikkaohjelmoitavil-

le piireille (FPGA) on tehty muutamia laitteistototeutuksia, jotka pohjautuvat ALF

WD 7.0:tä vanhempiin ALF-versioihin. Kirjallisuudesta ei löydy mainintaa ALF-

suodatuksen sovelluskohtaisista prosessoritoteutuksista. Markkinoilla olevalle signaa-

liprosessorille kirjallisuudesta löytyy yksi HEVC-toteutus, joka sisältää ALF-suoda-

tuksen.

Du ja Yo ovat tehneet ALF-dekooderi toteutuksen verilog HDL laitteistokuvauskie-

lellä H.264/AVC:lle [31]. Ehdotettu laitteistoarkkitehtuuri sisältää myös DBF:n, joka

suoritetaan ALF:n rinnalla. Tekijöiden mukaan toteutus tukee kuvapohjaista ALF:a,

BALF:a ja QALF:a. Toteutuksessa käytettävät symmetriset suodattimet ovat neliön

muotoisia ja kooltaan 5x5, 7x7 tai 9x9 pikseliä. Tästä johtuen pikselin suodatukseen

voidaan tarvita jopa 80 naapuripikseliä. ALF-suodatus etenee 4×4-lohkoissa vasem-

malta oikealle. Suodatukseen tarvittavia naapuripikseleitä luetaan RAM-muisteista ja

rekistereistä. Arkkitehtuuri sisältää kaksi 32-bittistä RAM-muistia. Muistit toimivat

jaettuna muistina DB-suodattimen ja ALF-suodattimen välillä. Muistit ovat 1-porttisia

ja ALF:lla on etuoikeus muistioperaatioihin. Toinen muisti sisältää 12 4×4-lohkoa

suodatettavan lohkon vasemmalta puolelta ja toinen muisti 21 4×4-lohkoa suodatet-

tavan lohkon yläpuolelta. Jokainen muistisana sisältää neljä vaakasuuntaisesti vierek-

käistä pikseliä. RAM-muistien lisäksi käytössä on 6 kappaletta 4×4 32-bittistä rekis-

teriä, joita käytetään pikselien puskurointiin ja siirroksiin. Yhden pikselin laskemiseen

on käytetty 41 kertojaa sekä 81 summainta. Pikselien rinnakkaista suodatusta ei käyte-

tä, koska pikselin suodatus on kompleksista ja laskuoperaatioiden välituloksia ei voida
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hyödyntää muiden pikselien suodatuksen laskennassa. Lisäksi pikselien rinnakkainen

suodattaminen kasvattaisi piirin pinta-alaa liiaksi. [31]

Radiess ym. [32] esittävät laitteistototeutuksen HM 3.0:n ALF-suodattimesta. HM

3.0 sisältää kolme eri muotoista ALF-suodatinta ja niille jokaiselle on esitetty oma

arkkitehtuuri. Kaikki suodattimet ovat symmetrisiä ja näljäkkään muotoisia, mutta nii-

den koko vaihtelee. Mahdolliset koot ovat 5×5, 7×7 ja 9×9. Kertoimia suodattimissa

on vastaavasti 13, 25 ja 39 ja ne ovat 10 bittisiä. Kertoimien ratkaiseminen ja reuna-

alueiden laajentaminen on jätetty toteutuksen ulkopuolelle. Pikselin suodatus on toteu-

tettu summaimista ja kertojista koostuvalla rakenteella, joka on liukuhihnoitettu. 5×5-

kokoiselle suodattimelle liukuhihna sisältää seitsemän vaihetta, kertojia tarvitaan 13 ja

summaimia 25. Liukuhihnoituksen avulla saadaan nostettua piirin maksikellotaajuut-

ta. Ensimmäisen pikselin suodatukseen kuluu saman verran kellojaksoja kuin raken-

teessa on liukuhihnarekistereitä, mutta tämän jälkeen jokaisella kellojaksolla saadaan

suodatettu pikseli. Liukuhihnoitettu suodatin rakenne esitetty kuvassa 21.

p12 p0 c� p3 p� c1 p10 p2 c2 p11 p1 c3 p8 p4 c4 p7 p5 c5 c6 p6

+ + + + +

* * * * * * *

+ + +

+ +

+

+

128

s

Kuva 21. Radiess ja muiden esittelemä liukuhihnoitettu rakenne ALF-suodatukseen

5×5-timantti suodattimella.

Alvarez-Mesa ym. esittävät HM 3.0:aan pohjautuvan X86-prosessoreille tarkoitetun

HEVC-dekooderi ratkaisun [33]. ALF:n osuus dekoodausajasta on 28%-18% riippuen

käytettävien prosessoriytimien määrästä. Dekoodaus suoritetaan aaltorintamakäsitte-

lyllä lukuun ottamatta ALF-suodatusta, joka suoritetaan koko kuvalle erillään muista

dekoodausvaiheista. ALF-suodatusta varten kuva jaetaan kahdeksan CTU:ta sisältä-
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viin osiin ja osat jaetaan laskettavaksi eri ytimille. ALF:n suodatukseen kuluvan ajan

raportoidaan vähenevän lähes lineaarisesti suhteessa käytettävissä olevien prosessoriy-

timien määrän kasvamiseen.

Yan ym. [34] ovat tehneet HEVC-dekooderi toteutuksen X86-prosessoreille poh-

jautuen referenssiohjelmaan HM 4.0. Esitetty toteutus käyttää SIMD-käskyjä suori-

tuskyvyn optimointiin. Dekoodausajasta 27% käytetään ALF-suodatukseen. ALF HM

4.0:ssa on käytössä kaksi suodatin tyyppiä: tähti 5×5 (17 pikseliä ja 9 kerrointa ) ja

risti 9×5 (15 pikseliä ja 6 kerrointa). Pikseleiden suodatus tapahtuu 128-bittisiä rekis-

tereitä ja SSE2 ja SSE4 käskyjä (PADDD ja PMULLD) hyödyntäen. Näillä käskyillä

voidaan suorittaa neljä 32-bittistä operaatiota samanaikaisesti. Toteutuksessa käytetään

128-bittistä akkurekisteriä ja suodatus suoritetaan neljälle pikselille yhdellä kertaa. Ku-

vassa 22 on esitetty suodatuksen laskentavuo.

* * * *

128-bit

reg

PIKSELIT

128-bit

reg

KERTOIMET

128-bit

reg

AKKU

PMULLD

PADDD

p0 p2 p3p1 c0 c0 c0 c0

128-bit

reg

TEMP

Kuva 22. Yanin ja muiden esittelemä menetelmä ALF:n optimointiin SIMD-käskyjen

avulla.

Pescador ym. [35] ovat siirtäneet HEVC HM 5.0:n dekooderin Texas Instrumen-

tin TMS320DM6437 DSP-prosessorille, joka on kohdennettu multimediakäyttöön.

TMS320DM6437-prosessoria varten HM 5.0:aan on tehty useita perusoptimointeja.

Kun ALF ja SAO on kytketty käyttöön TMS320DM6437-prosessori kykenee parhail-

laan dekoodaamaan noin 17 CIF-kehystä sekunnissa. CIF-kehyksen resoluutio on 352

× 240. Pescador ym. arvioivat, että täysin optimoidulla toteutuksella kehysten määrä

sekunnissa voitaisiin kasvattaa yli kolminkertaiseksi. Artikkelissa ei kerrota optimoin-

neista yksityiskohtaisesti, eikä näin ollen sitä, millaisia optimointeja ALF:lle voitaisiin

tehdä.

4.2. Siirtoliipaistavat prosessorit

Tässä työssä ALF:lle tehty signaaliprosessori käyttää siirtoliipaistavaa prosessoriarkki-

tehtuurituuria (Transport triggered architecture, TTA). TTA:n arkkitehtuuri muistuttaa
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hyvin paljon VLIW-arkkitehtuuria (Very long instruction word, VLIW) [36]. VLIW-

prosessoreiden tapaan TTA pyrkii hyödyntämään käskytason rinnakkaisuutta: useita

käskyjä suoritetaan yhtä aikaisesti saman kellojakson aikana.

TTA:n erikoispiirteenä on se, että se sisältää vain yhden käskyn, joka on datan siir-

tokäsky move. Siirtokäskyllä dataa siirretään siirtoväyliä (transport bus) käyttämällä

funktioyksiköiden (Function unit, FU) ja rekistereiden (register file, RF) välillä. Jo-

kaisessa FU:ssa on liipaisuportti (trigger port). Liipaisuporttiin kohdistuva datan siirto

käynnistää FU:n määrittelemän laskentaoperaation. FU:n suorittaman laskentaoperaa-

tion tulos voidaan siirtää suoraan FU:n ulostuloportista toisen FU:n tai RF:n sisääntu-

loporttiin. Koska välituloksia ei tarvitse siirrellä laskentaoperaatioiden välillä rekiste-

reihin, rekisterien käyttö vähenee. Tämä on tärkeää, koska rekisterien käytön tiedetään

aiheuttavan merkittävän osan prosessorien virrankulutuksesta. Datasiirtojen näkyvyys

antaa kääntäjälle/ohjelmoijalle mahdollisuuden optimoida ja kontrolloida datasiirtoja

funktioyksiköiden ja rekisteriyksiöiden välillä (exposed datapath). Tämä asettaa kään-

täjälle myös suuren vastuun ja TTA:n suorituskyky riippuukin paljon kääntäjän toimi-

vuudesta.

FU
ADD

FU
MUL

RFLSU

Käskyn 

hakuyk-

sikkö

0

1

2

Kuva 23. Yksinkertainen TTA-prosessori.

Kuvassa 23 on esitetty yksinkertainen TTA-prosessori. Kuvan TTA-prosessori sisäl-

tää kolme siirtoväylää (mustat vaakasuuntaiset viivat), kolme funktioyksikköä ja yhden

rekisteripankin. FU:ita ovat summain, kertoja sekä muistioperaatioyksikkö (load sto-

re unit, LSU). Kuvassa pienet neliöt kuvaavat yksiköiden portteja. Risti neliön sisällä

tarkoittaa, että portti on liipaisuportti. Käskyn hakuyksikkö (instruction fetch unit) on

vastuusta ohjelmakäskyjen hakemisesta ohjelmamuistista ja haettujen käskyjen suorit-

tamisesta. FU:t ja RF:t liittyvät siirtoväyliin kantojen (suorakaiteen muotoiset pysty-

suuntaiset palkit) avulla. Mustat pisteet kertovat mitkä yksiköiden tuloporteista/lähtö-

porteista on kytketty siirtoväyliin. Nuolet kantojen yläpuolella ilmaisevat onko kysees-

sä lähtökanta vai tulokanta.

Kuvan 23 kaltaisella prosessorilla voidaan suorittaa kolme datasiirto-käskyä joka

kellojakso, koska siinä on kolme siirtoväylää. Esimerkiksi yhden kellojakson aikana

voidaan siirtää LSU:n tulos summain yksikön lähtöporttiin siirtoväylää 0 käyttäen,

siirtää kertojan tulos summaimen liipaisuporttiin siirtoväylällä 1 ja siirtää edellisen

summausoperaation tulos rekisteriin käyttäen 3. väylää. Tämä voidaan esittää yhdellä

käskysanalla TTA-assembly kieltä käyttäen seuraavasti:

LSU.out1 -> ADD.in2,

MUL.out1 -> ADD.in1t.add,



35

ADD.out1 -> RF.1;

TTA-prosessoreiden suunnittelu

Prosessoreita suunniteltaessa täytyy ottaa huomioon useita asioita. Sovelluksen aset-

tamia suunnitteluvaatimuksia voivat olla muun muassa suorituskyky (maksimikello-

taajuus), piirin fyysinen koko, tehonkulutus ja koodin pituus (ohjelmamuisti). Lisäk-

si tulee pohtia suunniteltavan prosessorin taloudellista kannattavuutta. Kuinka kauan

suunniteltu prosessori säilyy kilpailukykyisenä markkinoilla? Saadaanko ohjelmoita-

vuutta lisäämällä kasvatettua prosessorin kysyntää? Jotta prosessori säilyisi kilpailuky-

kyisenä, täytyy se suunnitella siten, että sen suorituskyky säilyy kohtalaisena, vaikka

sillä ajettaisiin uudempaa versiota sovelluksesta, jolle se on suunniteltu. Prosessorin

hyvä suorituskyky useille eri sovelluksille lisää sen kilpailukykyä. Esimerkiksi video-

käsittelyyn suunnatuissa prosessoreissa olisi tärkeää, että prosessori tukisi useita eri

videonpakkausstandardeja. Lisäksi prosessorin yleiskäyttöisyys kasvattaa sen houkut-

televuutta. Ongelmana on, että yleiskäyttöisyydestä joudutaan usein tinkimään sovel-

luksen asettamien suorituskykyvaatimuksien vuoksi.

TTA-prosessoreiden suunnitteluun on kehitetty Tampereen teknillisessä yliopistossa

TCE (TTA-based Co-design Environment) niminen kehitysympäristö [37]. Kehitysym-

päristö sisältää graafisen prosessorinsuunnittelutyökalun, jonka avulla luodaan arkki-

tehtuurikuvaus (Architecture Definition File, ADF) prosessorista. Korkeantason kielel-

lä (C/C++, OpenCL) kirjoitettu ohjelmakoodi käännetään prosessorilla suoritettavak-

si ohjelmaksi TCE-kääntäjällä (tcecc). Kääntäjä mukautuu ADF:n perusteella proses-

sorin arkkitehtuuriin. TCE sisältää arkkitehtuurisimulaattorin (ttasim, proxim), jonka

avulla voidaan kellojakson tarkkuudella analysoida ohjelman suoritusta suunnitellul-

la arkkitehtuurilla. Simulaatiotulosten perusteella voidaan tarvittaessa muokata arkki-

tehtuuria. Kun arkkitehtuuri on vaatimusten mukainen prosessorista luodaan laitteis-

tokuvaus prosessorigeneraattorilla (Proge). Prosessorigeneraattori käyttää laitteistoku-

vauksen luomiseen laitteistotietokantaa (Hardware database, HDB). Jotta arkkitehtuu-

rikuvauksesta voidaan luoda laitteistokuvaus, HDB:n täytyy sisältää laitteistokuvaus

jokaisesta arkkitehtuurin käyttämästä funktioyksiköstä. TCE sisältää valmiit laitteisto-

kuvaukset tavanomaisesti käytettävistä funktioyksiköistä. Kun prosessorista on luotu

laitteistokuvaus voidaan se syntesisoida eri laitteistoteknologioille.

Kuvassa 24 on esitetty TTA-prosessorin suunnittelun eteneminen. TTA-prosessorin

suunnittelu on iteratiivinen prosessi. TTA-simulaattorista saatavien suorituskykytulos-

ten perusteella suunnittelija muokkaa prosessoria tai ohjelmakoodia, jotta asetetut suo-

rituskykyvaatimukset saataisiin täytettyä.

90/10-lain mukaan 10% koodista on suorituksessa 90% ajasta ja jäljelle jäävää 90%

koodista on suorituksessa 10% ajasta [38]. Tämän perusteella prosessorin käskykanta

tulee suunnitella siten, että mainittu 10% koodista voidaan suorittaa mahdollisimman

nopeasti. Jos suorituskykyvaatimuksia ei saavuteta perusfunktioyksiköillä, suunnitteli-

ja voi etsiä sovelluksesta sellaisia kohtia, joiden laitteistokiihdytyksestä saadaan mer-

kittävää laskennallista etua. Kun tällainen erikoisfunktioyksikkö on suunniteltu, voi-

daan sen toteuttama operaatio suorittaa määrätyllä käskyllä. Esimerkkinä erikoisfunk-

tioyksiöstä voidaan esittää tulo-summa -operaatio (MAC), jossa kaksi lukua kerrotaan

keskenään ja lisätään kolmanteen lukuun. Perusyksiköillä operaation toteuttamiseen

kuluisi kolme kellojaksoa: kaksi kellojaksoa kertolaskuun ja yksi kellojakso yhteen-
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Kuva 24. TTA:n suunnittelu.

laskuun. Erikoisfunktioyksiköllä tämä voitaisiin toteuttaa kahdessa kellojaksossa yh-

distämällä kertoja ja summain. Lisäksi datasiirrot funktioyksiköiden välillä vähenevät.

Ohjelman lähdekoodissa operaation suoritus ilman erikoisyksikköä ja erikoisyksikön

avulla eroavat seuraavasti:

a = a+(b * c); _TCE_MAC(a,b,c,a);

Erikoisyksiköitä suunniteltaessa kannattaa pohtia, voidaanko erikoisyksikön tarjoamaa

operaatiota hyödyntää myös muissa sovelluksissa tai millaisia muutoksia erikoisyksik-

köön pitäisi tehdä, että sitä voitaisiin hyödyntää laajemmin.

Laitteistosynteesin tuloksena saadaan prosessorin maksimikellotaajuus ja porttimää-

rä. Jos tarvittavaa kellotaajuutta ei saavuteta, voidaan prosessorin arkkitehtuuria yrit-

tää muuttaa synteesistä saatavan kriittisen polun perusteella. Kriittinen polku kertoo
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prosessorin logiikan pisimmän kahden rekisterin (D-kiikun) välisen datapolun, joka

määrittää piirin maksimikellotaajuuden.

Prosessorin toiminnan oikeellisuus rekisterisiirtotasolla (Register Transfer Level,

RTL) ja porttitasolla (Gate level) voidaan varmistaa simulaatio-ohjelmistoilla kuten

Mentor Graphicsin Modelsimillä. Jos toteutus viedään fyysiselle FPGA-piirille voi-

daan toimivuus varmistaa logiikka-analysaattorilla. Esimerkiksi Alteran Quartus II-

ohjelmisto tarjoaa SignalTap II-apuohjelman, jolla tarvittava analysointilogiikka voi-

daan sisällyttää FPGA-piirille.

4.3. ALF-TTA-prosessori

Ennen kuin adaptiiviselle silmukkasuodattimelle tarkoitettua TTA-prosessorin suun-

nittelu aloitettiin, asetettiin prosessorille suorituskykyvaatimus, jonka mukaan pro-

sessorin tulisi kyetä suodattamaan HDTV 1920x1080p@30Hz videokuvaa reaaliajas-

sa. Tämä tarkoittaa enimmillään noin 62,2 miljoonan pikselin suodatusta sekunnis-

sa jokaisen kuvan Y-komponenttia kohden. Mobiililaitteille sopivalla noin 311 MHz

kellotaajuudella yhden pikselin suodattamiseen saa kulua viisi kellojaksoa, jotta Y-

komponentti voidaan suodattaa reaaliajassa.

Tarkkoja rajoituksia piirin koon, tehonkulutuksen ja muistivaatimusten suhteen ei

asetettu. Tästä huolimatta suunnittelun lähtökohtana oli, että piirin koko, tehonkulutus

ja muistivaatimukset olisivat mobiililaitteille soveltuvia. Lisäksi suunnittelussa pyrit-

tiin säilyttämään prosessorin yleiskäyttöisyys mahdollisimman hyvin annettujen vaa-

timusten puitteissa.

Suunnittelu aloitettiin tutustumalla HEVC HM 7.0:n sisältämään ALF-dekoodaus

algoritmiin. ALF-lohkoon tulevasta ja lähtevästä datasta kerättiin tarvittava testi- ja

vertailuaineisto. Tämän jälkeen ALF-dekoodausosa irrotettiin HM 7.0:sta itsenäiseksi

kokonaisuudeksi ja muodostettiin testiympäristö, jonka avulla ALF-algoritmia ryhdyt-

tiin optimoimaan TTA-prosessorille sopivaksi. Algoritmin oikeellisuus varmistettiin

vertaamalla lähtödataa alkuperäisestä ohjelmasta kaapattuun vertailuaineistoon. Alku-

peräinen HM 7.0 ALF-algoritmi jouduttiin kirjoittaa kokonaan uudelleen, jotta asetet-

tuihin suorituskykyvaatimuksiin päästiin TTA-prosessorilla.

4.3.1. Prosessorin rajapinnat

Rajapintoja ALF-TTA-prosessorille ei oltu ennalta määritelty. Toteutuksessa päädyt-

tiin kuvassa 25 esitettyyn ratkaisuun. Prosessori lukee suodatukseen tulevan kuvan ja

muun suodatukseen tarvittavan tiedon jaetusta muistista (SMEM1), johon esimerkik-

si ALF:a edeltävä SAO-lohko on kirjoittanut suodatukseen tulevat pikselit. Suodatetut

kuvapikselit prosessori kirjoittaa toiseen jaettuun muistiin (SMEM2), josta suodatettu-

ja pikseleitä tarvitseva yksikkö voi pikselit lukea. Jaetut muistit ovat 2-porttisia osoi-

tettavia muisteja. Prosessorin toimintaa voidaan kontrolloida ohjaus- ja tilasignaalien

perusteella.

Koska prosessori voi lukea suodatukseen tulevia pikseleitä mistä tahansa kohtaa

muistista, datalle ei tarvitse suorittaa monimutkaisia järjestelyoperaatioita kuten FIFO-

tyyppisessä datan puskuroinnissa. Toisaalta osoitettavat muistit ovat monimutkaisem-
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pia ja kalliimpia kuin yksinkertaiset FIFO-muistit. Lisäksi muistihaku-operaatio on

kolmen kellojakson mittainen, kun taas FIFO-muistista data saadaan yhdessä kellojak-

sossa. ALF-TTA-prosessorista tehdyn FIFO-version perusteella tästä latenssiedusta ei

kuitenkaan saatu huomattavaa suorituskykyetua, jonka seurauksena päädyttiin käyttä-

mään osoitettavaa muistia. ALF-TTA-prosessorista tehty FIFO-versio pohjautui artik-

kelissa [39] esitettyyn FIFO-ratkaisuun.

Suodatetut pikselit

data

tila- ja ohjaussignaalit

Kuva 25. ALF-TTA-prosessorin rajapinnat.

4.3.2. Prosessorin ohjelma

Prosessorille kirjoitettu ALF-suodatuksen toteuttava ohjelma kirjoitettiin C-kielellä.

Ohjelma on kirjoitettu ehdollisia rakenteita välttäen. TTA-prosessori ei sisällä haarau-

tumisen ennustusta (Branch Prediction), mikä aiheuttaa heikon suorituskyvyn ohjel-

malle, joka sisältää paljon ehdollisia rakenteita. Ehdollisen rakenteiden välttäminen

lähdekoodissa aiheuttaa usein paljon toistoa ja kasvattaa näin ollen tarvittavan ohjel-

mamuistin kokoa.

Toteutettu ohjelma on tarkoitettu Y-komponenttien ALF suodatukseen, mutta myös

muiden Cr- ja Cb-komponenttien suodattaminen on mahdollista pienin muutoksin. Oh-

jelma tukee lohkoadaptiivista ALF:a ja alueadaptiivista ALF:a.

Suodatuksen eteneminen

Ohjelma suodattaa yhden kehyksen tai itsenäisen tiilen kerrallaan. Jotta suodatus voi-

daan suorittaa täytyy prosessorille dataa tuottavan yksikön kirjoittaa jaettuun muistiin

kehyksessä käytettävät 16 suodattimen kertoimet, käytettävä suodatin jokaiselle 4x4

lohkolle sekä suodatettavat pikselit. Lisäksi täytyy ilmoittaa käytettävä CTU-koko se-

kä kehyksen/tiilen korkeus ja leveys.

Suodatus etenee CTU-rivi kerrallaan. Virtuaalirajakäsittelyn takia ohjelma olettaa,

että muisti sisältää neljä alinta pikseliriviä edellisestä CTU-rivistä sekä kaikki uuden

CTU-rivin pikselit neljää alinta pikseliriviä lukuun ottamatta, kuvan 26 osoittamalla

tavalla.

Kun suodatukseen tarvittavat tiedot on kirjoitettu muistiin, ALF-TTA-prosessorille

lähetetään signaali aloittaa kehyksen/tiilen suodatus ja prosessori aloittaa CTU-rivien

suodatuksen. CTU-rivin sisällä suodatus suoritetaan 4×4 lohkoissa vasemmalta oikeal-

le.
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CTB-raja

virtuaaliraja

muistissa oleva 4x4 lohko

Kuva 26. Muistissa olevat pikselit.

VB:n ympäristössä suodattimen muotoa muutetaan kohdassa 3.1.2 esitetyllä tavalla.

Reuna-alueilla suodattimen muotoa muutetaan siten, että kuvan reunojen laajentami-

nen ei ole tarpeellista. Kuvassa 27 on esitetty suodattimen muodon muuttumista eri

kohdassa suodatettavaa aluetta.

Kuva 27. Suodattimen muodon muuttuminen kuvan reuna-alueilla.

Pikseliarvojen hakeminen muistista

4×4 lohkon suodattamiseen risti 9×7 neliö 3×3 suodattimella tarvitaan 76 kuvapikse-

liarvoa, lukuun ottamatta kehyksen reuna-alueilla sijaitsevia 4×4 lohkoja, jolloin ke-

hyksen rajat laajennetaan reunapikseleitä kopioimalla. 76 pikselin lukeminen muistista

yksitellen aiheuttaisi paljon muistioperaatiota, jotka lisäävät virrankulutusta ja ovat ai-

kaa vaativia (3 kellojaksoa). Koska yhden lumapikselin arvo on 8 bittiä leveä, yhteen

32-bittiseen muistisanaan saadaan mahtumaan 4 pikseliarvoa. Näin ollen 4×4 lohkon

tarvitsemat pikselit voidaan tallentaa 22:een 32-bittiseen muistisanaan kuvan 28 osoit-

tamalla tavalla. Kehyksen/tiilien nurkissa sijaitsevat 4×4 lohkojen suodatukseen tarvit-

tavat pikselit voidaan sisällyttää 12:een 32-bittiseen muistisanaan. Ylä- ja alalaidoilla

olevien 4×4 lohkojen suodatukseen tarvittavat pikselit mahtuvat 17 muistisanaan kun
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32-bit muistisana

suodatuksessa tarvittava 8-bit

pikseliarvo

suodatettava alue

Kuva 28. Pikseliarvojen jakautuminen 32-bittisiin muistisanoihin.

taas vasemmalla ja oikealla laidalla olevien lohkojen suodatukseen tarvittavat pikselit

tarvitsevat 16 muistisanaa.

Kehyksen / tiilen ensimmäisen 4×4 lohkon suodatusta varten tarvitsee siis tehdä 12

lukuoperaatiota muistista ja seuraavaan lohkoon tarvittaisiin 17 lukuoperaatiota. Jos

ei olla kehyksen ensimmäisellä tai viimeisellä 4×4 lohkorivillä, rivin ensimmäiseen

ja viimeiseen 4×4 lohkon suodatukseen tarvitaan 16 lukuoperaatiota ja niiden välillä

olevien lohkojen suodatukseen 22 lukuoperaatiota. Muistioperaatioiden määrää voi-

daan kuitenkin merkittävästi vähentää, jos prosessorissa on riittävä määrä rekistereitä,

joissa muistista haettuja pikseliarvoja voidaan ylläpitää. Jos muistista haetut pikselien
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Kuva 29. Ylläpidettävät pikselit muistioperaatioden vähentämiseksi.

arvot pystytään pitämään kuvan 29 tavalla rekistereissä, kehyksen/tiilen ensimmäisen

ja viimeisen 4×4 lohkorivin suodatus voitaisiin aloittaa 12 muistioperaatiolla ja seu-

raavaan lohkoon tarvittaisiin enää 7 lukuoperaatiota. Vastaavasti ensimmäisen ja vii-

meisen 4×4 lohkorivin välisten lohkorivien suodatus voitaisiin aloittaa 16 muistiope-

raatiolla, jonka jälkeen riittää 10 lukuoperaatiota lohkoa kohti. Parhaillaan muistio-

peraatioiden määrää voidaan vähentää siis noin 55% lohkoa kohti, jos prosessorissa

on tarpeeksi rekistereitä. Kuvassa 30 on esitetty lukuoperaatioiden vähimmäismäärät

kehyksen/tiilen eri kohdissa.

Koska pikselit ovat muistissa neljän pikselin paketeissa, täytyy pikselit erotella toi-

sistaan ennen suodatusta. Suodatuksen jälkeen pikseliarvot täytyy jälleen yhdistää nel-

jän pikselin paketeiksi muistiin kirjoittamista varten. Tämä voidaan käytännössä tehdä

loogisilla operaatioilla ja bittisiirroilla. Koska pikseliarvoja täytyy lyhyessä ajassa ero-

tella paljon, päätettiin, että erotteluun käytetään erikoiskäskyjä. Lsep8 erikoiskäsky ha-
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Kuva 30. Tarvittavat lukuoperaatiot muistista lohko/tiilin eri kohdissa sijaitseville 4×4

lohkoille.

kee muistista 32-bittisen muistisanan ja hajottaa sen neljään 8-bittiseen osaan. Sjoin8

erikoiskäsky taas yhdistää neljä 8-bittistä pikseliarvoa 32-bittiseksi muistisanaksi ja

tallentaa sen muistiin.

Käytettävät suodattimet

Jokaiselle 4×4 lohkoille täytyy merkitä, mitä kuudestatoista mahdollisesta suodatti-

mesta kyseiselle lohkolle käytetään, koska ohjelma tukee ALF:n BA-adaptoitumistilaa.

Näin toimitaan myös RA-tilassa, vaikka suodatin ei vaihdu lohkoittain.

Lohkolle käytettävä suodatin ilmaistaan suodatin numerolla 0− 16. Suodatin nume-

rot kirjoitetaan jaettuun muistiin 4×4 lohkojärjestyksessä vasemmalta oikealle. Vaikka

suodatinnumeron esittämiseen tarvitaan vain 5 bittiä, suoraviivaisuuden vuoksi se esi-

tetään 8 bitillä. Jos lohkolle ei suoriteta suodatusta, merkitään lohkolle käytettäväksi

nollasuodatinta (suodatin numero 16), joka suodattaa lohkon aiheuttamatta kuitenkaan

muutosta suodatettujen pikselien arvoihin.

Käytettävien suodattimien kertoimet täytyy kirjoittaa SMEM1-muistiin järjestykses-

sä c0-c9 ja suodatinjärjestyksen on oltava 0:sta 15:een. Nollasuodattimen kertoimia ei

tarvitse kirjoittaa muistiin. Yhdelle kertoimelle on varattu 32-bittinen muistisana.

4×4 lohkon suodattaminen

Pikselien suodatus suoritetaan 4×4 lohkoissa vasemmalta oikealla. Ohjelma on kir-

joitettu siten, että kääntäjällä on teoriassa mahdollisuus rinnakkaistaa käskytasolla 16

pikselin suodatus (olettaen, että prosessorissa on tarvittava määrä resursseja). Jotta vaa-

timuksiin ylletään, täytyy 4×4 lohkon suodatus pystyä suorittamaan 80 käskysanalla

eli 80 kellojaksossa (5 ∗ 16 = 80). Yhden pikselin suodatus pohjautuu kuvassa 17

esitettyyn tapaan, mutta laskentaa on pyritty kiihdyttämään erikoiskäskyillä.

Suodatuksen laskennassa käytettävät erikoiskäskyt ovat 4add ja scale_clip. 4add

suorittaa neljän luvun yhteenlaskun. Scale_clip suorittaa pikselin skaalauksen ja ra-

jauksen lukualueelle [0, 255] ja se toteuttaa kohdassa 3.1.1 esitetyn kaavan 5 kuvaa-

man toiminnallisuuden. Scale_clip-käskyn avulla kuvan 17 vakiolla 128 lisääminen

vaiheessa S5 sekä vaiheet S7 ja S8 voidaan yhdistää. 4add-käskyn avulla voidaan yh-

distää vaiheessa S3 ja vaiheessa S4 olevat yhteenlaskuoperaatiot.
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Erikoiskäskyjä käyttämällä saadaan teoriassa muodostettua kuvan 31 kaltainen las-

kentavuo. Kuten kuvasta huomataan, yksikertaisten erikoiskäskyjen avulla voidaan las-

kentavaiheet vähentää viiteen. Lisäksi yhtä aikaa käytössä olevien kertolasku- ja yh-

teenlaskuyksiköiden määrää on saatu pudotettua kahdeksaan. Kuva 31 ei suoraan kerro
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Kuva 31. Pikselin suodatus erikoiskäskyjä käyttämällä.

miten laskenta todellisuudessa prosessorissa suoritetaan, koska analysoinnin yksinker-

taistamisen vuoksi oletetaan, että kaikki pikseli- ja kerroinarvot ovat yhtä aikaa saa-

tavalla. Näin ei kuitenkaan välttämättä ole, koska kääntäjä saattaa ajastaa muistihaut

ja laskujärjestyksen eri tavalla. Kaikesta huolimatta voidaan olettaa erikoiskäskyjen

nopeuttavan laskentaa merkittävästi. Listauksessa 4.1 on esitetty ohjelmassa käytetty

C-kielinen koodilohko pikselin suodattamiseen erikoiskäskyillä.

Listaus 4.1. Pikselin suodattaminen erikoiskäskyin C-kielellä

addMul0 = (p[0]+p[18])*coef0; //S1

addMul1 = (p[1]+p[17])*coef1; //S1

addMul2 = (p[2]+p[16])*coef2; //S1

addMul3 = (p[3]+p[15])*coef3; //S1

addMul4 = (p[4]+p[14])*coef4; //S1

addMul5 = (p[5]+p[13])*coef5; //S1

addMul6 = (p[6]+p[12])*coef6; //S1

addMul7 = (p[7]+p[11])*coef7; //S1

addMul8 = (p[8]+p[10])*coef8; //S2,S3

_TCE_4ADD(addMul0,addMul1,addMul2,addMul3,dAdd0); //S3

_TCE_4ADD(addMul4,addMul5,addMul6,addMul7,dAdd1); //S3

_TCE_4ADD(dAdd0,dAdd1,addMul8,p[9]*coef9,dAdd2); //S3,S4

_TCE_SCALE_CLIP(dAdd2,s); //S5
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Ohjaus- ja tilasignaalit

Ohjelma lukee ohjaussignaaleja ja kirjoittaa tilasignaaleja päivittääkseen prosessorin

tilaa nähtäväksi muille laitteille. Ennen kuin suodatus aloitetaan, täytyy prosesso-

rin saada sitä ohjaavalta yksiköltä REQ_ALF käsky aloittaa kehyksen / tiilen suoda-

tus. Tämän käskyn saatuaan prosessorin tilaa muutetaan tilasta ALF_READY tilaksi

ALF_BUSY.

Tämän jälkeen prosessorin tilaa päivitetään suodatuksen edistyessä pikselirivin nu-

merolla (0 - CTU:n korkeus), jossa suodatusta ollaan aloittamassa. Päivitys suoritetaan

neljän pikselirivin välein eli aina kun yksi 4×4 lohkoista koostuva rivi on saatu suo-

datettua. Tämän tiedon perusteella dataa prosessorille tuottavan yksikön on synkronoi-

tava uuden datan kirjoittaminen muistiin. Kun suodatus koko kehykselle / tiilelle on

valmis, prosessorin tilaksi kirjoitetaan ALF_READY.

Ohjauskäskyjen lukemiseksi ja tilan kirjoittamiseksi käytetään erikoiskäskyä alf_-

status. Käskyllä päivitetään oma tila sekä samalla haetaan prosessorille mahdollisesti

tuleva uusi ohjauskäsky. Listauksessa 4.2 on esitetty alf_status-käskyn käyttäminen.

Listauksessa ohjelma lukee ja kirjoittaa oman tilansa, kunnes se saa käskyn aloittaa

suodatus. Tämä voitaisiin toteuttaa myös käyttämällä TTA-prosessorin lock-tilaa [40],

jossa koko prosessori pysäytetään käskyllä ja herätetään sopivalla ulkoisella signaalil-

la.

Listaus 4.2. alf_status käskyn käyttäminen

//Optimointeja ei voida sallia,

//koska ulkoinen tekijä vaikuttaa muuttujan arvoon

volatile int ohjauskasky;

while(ohjauskasky != REQ_ALF){

//Luetaan ohjauskäskyä

//Päivittää myös prosessorin tilaa

_TCE_ALF_STATUS(ALF_READY,ohjauskasky);

}

//Päivitetään prosessorin tila

//Lukee myös ohjauskäskyä

_TCE_ALF_STATUS(ALF_BUSY,ohjauskasky);

Ohjelman rajoitukset

Ohjelma olettaa, että HEVC:n lippu slice_loop_filter_across_slices_enabled_flag on

asetettu. Tämä tarkoittaa sitä, että suodatus suoritetaan aina viipaleiden rajojen yli,

minkä seurauksena yksittäisten viipaleiden suodattaminen ei ole toteutella ohjelmalla

mahdollista. Syynä tähän on, että ohjelmaan ei ole sisällytetty kohdassa 3.1.3 käsiteltyä

viipaleen reunojen laajentamisprosessia.

Suodatus tiilien rajojen yli ei ole sallittua, jos suodatus suoritetaan kehyksen sijas-

ta tiilelle. Ohjelma olettaa, että tiilien suodattamiseen ei tarvita viereisiä tiiliä, minkä

vuoksi tiilelle suoritetaan reuna-alueiden laajennos. Laajennos tehdään kuten kehyk-

selle, eli muuttamalla suodattimen muotoa tiilien reunoilla.
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4.3.3. ALF-TTA-prosessorin arkkitehtuuri

TCE mahdollistaa erilaisten TTA-prosessoriarkkitehtuurien suorituskyvyn testaamisen

nopeasti halutulla sovellusohjelmalla, mikä mahdollistaa iteratiivisen prosessorin ke-

hityksen. ALF-sovellukselle tehtyjen tarkastelujen perusteella luotiin aloitusarkkiteh-

tuuri. Aloitusarkkitehtuurin pohjalta lähdettiin etsimään suorituskykyvaatimukset täyt-

tävää ratkaisua, joka hyödyntää käytettävissä olevat resurssit mahdollisimman tehok-

kaasti.

Ohjelman suorittamiseen kuluvien kellojaksojen perusteella funktioyksiköitä, väy-

liä ja rekisteripankkeja lisättiin, vähennettiin tai muokattiin. Lisäksi sovellusohjelmaa

muokattiin tarpeen mukaan tarkkailemalla kääntäjän prosessorille luomaa assembly-

koodia. Koodirivien suoritusjärjestyksen muuttaminen ja sopivien tietotyyppien käyt-

täminen C-lähdekoodissa saattaa auttaa kääntäjää ajastamaan ohjelman siten, että tar-

vittavien kellojaksojen määrä vähenee merkittävästi. Erityisen tärkeää on seurata oh-

jelmasilmukoita, joita suoritetaan usein. Jo yhden käskysanan väheneminen usein suo-

ritettavasta silmukasta, vähentää merkittävästi koko ohjelman suoritukseen kuluvaa ai-

kaa.

Useiden iteraatiokierrosten jälkeen löydettiin vaatimukset täyttävä TTA-arkkiteh-

tuuri. Arkkitehtuurista tehtiin vertailun vuoksi kolme kytkentäverkoltaan, bittilevey-

deltään ja siirtoväyliltään eroavaa versiota:

• ALF-TTA-1: 32-bittinen prosessori täysin kytketyllä kytkentäverkolla.

• ALF-TTA-2: 32-bittinen prosessori karsitulla kytkentäverkolla ja siirtoväyliin

tehdyillä optimoinneilla.

• ALF-TTA-3: 21-bittinen versio ALF-TTA-2-prosessorista.

Kaikissa versioissa käytettiin 15 siirtoväylää, joka mahdollistaa 15 yhtäaikaisen data-

siirron yksiköiden välillä yhdellä kellojaksolla. Lisäksi prosessoriversioissa on yhtä-

läiset funktioyksiköt ja rekisteriyksiköt. Ainoastaan ALF-TTA-3-prosessorin FU:den

ja RF:den bittileveys poikkeaa 32-bittisistä prosessoriversioista. Käskykannan yhtäläi-

syyksien takia, ALF-TTA-2-prosessorille käännettyä ohjelmaa voidaan ajaa sekä ALF-

TTA-1:llä että ALF-TTA-3:lla. Kun ALF-TTA-2-prosessorilla käännettyä ohjelmakoo-

dia ajetaan ALF-TTA-3-prosessorilla, täytyy varmistaa, että ohjelman suorittaminen ei

vaadi yli 21-bittisiä sanoja.

Erikoisfunktioyksiköitä otettiin mukaan harkitusti ja yleiskäyttöisiä perusfunktioyk-

siköitä pyrittiin suosimaan. Kuvassa 32 on esitetty ALF-TTA-1-prosessori.

Perusfunktioyksiköt

Ehdotetut TTA-prosessorit sisältävät alla listatut funktioyksiköt. Niiden kaikkien RTL-

kuvaukset kuuluvat TCE-kehitysympäristöön.

• 6 × ADD: Tavallisia kahden tulon summaimia prosessorit sisältävät kuusi kap-

paletta. Yhteenlaskuoperaatio on yhden kellojakson mittainen.

Tuetut operaatiot: add(1)
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• 8 × MUL: Arkkitehtuuriin sisällytettiin kahdeksan liukuhihnoitettua kertojaa.

Kertojan latenssi on 2 kellojaksoa, mutta liukuhihnoitettu toteutus sallii uusien

arvojen siirtämisen tuloihin jokaisella kellojaksolla.

Tuetut operaatiot: mul(2)

• COMPARE: Vertailuoperaatioiden suorittamiseksi prosessorit sisältävät yksi-

kön, jolla voi suorittaa vertailuoperaatiota: ”yhtä kuin” ja ”suurempi kuin”. Ope-

raatiot tarvitsevat suoriutuakseen yhden kellojakson.

Tuetut operaatiot: eq(1), gt(1), gtu(1)

• LOGIC: Loogiset operaatiot suoritaan FU:lla, joka sisältää JA-operaation, ink-

lusiivisen TAI-operaation ja eksklusiivisen TAI-operaation. Jokaisen operaation

latenssi on yksi kellojakso.

Tuetut operaatiot: and(1), ior(1), xor(1)

• SHIFTER: Bittisiirtoihin käytettävä yksikkö, joka sisältää myös yhteenlasku ja

vähennyslaskuoperaatiot. Kaikki yksikön toteuttamat operaatiot voidaan suorit-

taa kellojaksossa.

Tuetut operaatiot: add(1),shl(1),shr(1),shru(1),sub(1)

• GCU: Ohjausyksikkö, jonka avulla kontrolloidaan ohjelman suoritusta. GCU:lla

voidaan vaikuttaa ohjelmalaskurin arvoon ja suorittaa siten funktiokutsut ja hyp-

pykäskyt. Hypyn viiveeksi on määritelty kolme kellojaksoa.

Tuetut operaatiot: call, jump

Rekisteriyksiköt

Rekistereitä tarvitaan paljon, jotta SMEM1:stä haettuja pikseliarvoja ei tarvitsisi kir-

joittaa datamuistiin ja lukea niitä myöhemmin taas muistista. Rekisterit päädyttiin ja-

kamaan kuuteen eri yksikköön, joista jokainen yksikkö sisältää 16 rekisteriä ja niissä

on kaksi lukuporttia sekä yksi kirjoitusportti. Yhteensä prosessorissa on siis 96 yleis-

käyttöistä rekisteriä.

Erikoisfunktioyksiköt

Erikoiskäskyjä varten jouduttiin toteuttamaan viisi erilaista erikoisyksikköä. Jokainen

erikoisyksikkö kuvattiin RTL-tasolla VHDL-laitteistokuvauskielellä.

• 2 × 4ADD: Neljän tulon liukuhihnoitettu summain, joka suoriutuu operaatios-

ta kahdessa kellojaksossa. Kahden 4ADD yksikön valinta mukaan ALF-TTA-

prosessoriin voidaan perustella sekä kuvan 31, että suorituskykytestien perus-

teella.

Tuetut operaatiot: 4add(2)

• ALF_STATUS: Funktioyksikkö ALF-TTA-prosessorin tilasignaalien välittämi-

seen ulkomaailmaan ja ohjauskäskyjen vastaanottamiseen ulkomaailmasta. tulo-

porttiin kirjoitetaan prosessorin tila ja lähtöportista saadaan ohjauskäsky. Ope-

raation latenssi on kellojakso.

Tuetut operaatiot: alf_status(1)
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• SCALE_CLIP: Erikoisfunktioyksikkö, joka suorittaa pikselille kaavassa 5 esi-

tetyn skaalauksen ja skaalatun pikseliarvon rajaamisen välille [0, 255]. Operaa-

tion latenssi on yksi kellojakso.

Tuetut operaatiot: scale_clip(1)

• LSU_SMEM2: Yksikkö SMEM2-muistiin kirjoittamiseen, prosessorin data-

muistin lukemiseen ja datamuistiin kirjoittamiseen. Muistiin kirjoittaminen vie

kellojakson ja muistista lukeminen kolme kellojaksoa. Suodatettujen pikselien

kirjoittaminen SMEM2-muistiin tapahtuu sjoin8 erikoiskäskyllä, joka yhdistää

neljä 8-bittistä sanaa yhdeksi 32-bittiseksi sanaksi ja kirjoittaa yhdistetyn sanan

muistiin. Yksikkö toteuttaa myös muistilukuoperaatiot vaikka sovelluksessa nii-

tä ei käytetä.

Tuetut operaatiot: ldh(3), ldhu(3), ldq(3), ldqu(3), ldw(3), sjoin8(1), sth(1),

stq(1)

• LSU_SMEM1: FU datan lukemiseksi SMEM1-muistista. Pikseleiden lukemi-

nen muistista tapahtuu lsep8-erikoiskäskyllä, jotka hajoittaa luetun 32-bittisen

pikselipaketin neljäksi 8-bittiseksi pikseliksi. Yksikkö toteuttaa myös tavalli-

set muistioperaatiot, joilla kertoimet ja käytettävän suodattimen numero luetaan

SMEM1-muistista. Muistiin kirjoittaminen vie kellojakson ja sieltä lukeminen

kolme kellojaksoa.

Tuetut operaatiot: ldh(3), ldhu(3), ldq(3), ldqu(3), ldw(3), lsep8(3), sth(1), stq(1)

4.3.4. Arkkitehtuurin optimointi

Suorituskykyvaatimuksien täyttämisen isoin haaste oli riittävän maksimikellotaajuu-

den saavuttaminen. Tämän vuoksi ALF-TTA-2:lle ja ALF-TTA-3:lle tehtiin maksimi-

kellotaajuutta lisääviä optimointeja. Tämän lisäksi ALF-TTA-3-prosessorin bittileveys

päätettiin kaventaa 21 bittiin.

Liityntäverkon karsiminen

Täysin kytketty liityntäverkko laskee prosessorin maksimikellotaajuutta. Erityisesti re-

kisteriyksiköiden liitännät ovat kriittisiä maksimikellotaajuuden kannalta [40]. TTA-

prosessorin maksimikellotaajuuden nostamiseksi kytkentäverkolle suoritettiin karsin-

ta. Kytkentäverkon karsimiseen käytettiin TCE-ympäristöön kuuluvaan Connection-

Sweeper-apuohjelmaa.

ConnectionSweeperille määritetään prosentuaalisesti kuinka paljon ohjelman suori-

tusaika kellojaksoissa saa huonontua alkuperäiseen kytkentäverkkoon nähden. Tämän

perusteella ConnectionSweeper karsii kytkentäverkkoa asteittain ja testaa, että sovel-

luksen suoritusaika ei ylitä annettua raja-arvoa. ConnectionSweeper pyrkii ensisijai-

sesti vähentämään rekisteriyksiköiden kytkentöjä.

Kuvassa 33 on esitetty kytkentäverkoltaan karsittu TTA-prosessori. Kuten kuvasta

huomataan rekisteriyksiköiden kytkentöjä on saatu vähennettyä merkittävästi.
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Taulukko 3. Short immediate-leveydet TTA-prosessorin eri siirtoväylille

Väylä 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ALF-TTA-1 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

ALF-TTA-2 16 16 16 8 8 16 16 16 8 8 8 8 8 8 32

ALF-TTA-3 16 16 16 8 8 16 16 16 8 8 8 8 8 8 21

Käskysanan leveyden kaventaminen

Prosessorin käskysanan pituudella on suuri merkitys tarvittavaan ohjelmamuistin ko-

koon. Käskysanan pituus riippuu muun muassa siirtoväylien määrästä, funktioyksi-

köiden määrästä, sekä väyliin liitettyjen kantojen määrästä. Lisäksi käskysanan pituu-

teen vaikuttaa jokaiselle väylälle erikseen asetettava short immediate-leveys. Short im-

mediate-leveys määrittää maksimibittileveyden vakioille, jotka siirtoväylälle voidaan

asettaa. [41]

Kääntämällä ohjelma prosessorille ja tutkimalla assembly-kielistä ohjelmakoodia

voidaan saada selkeä käsitys, millaisia vakioarvoa sovellukselle luodaan. Pieniä va-

kioarvoja, kuten lukuja 0-15, käytetään usein. Suurempia vakioarvoja käytetään har-

voin. Tästä syystä ei ole välttämätöntä, että jokaiselle väylälle voidaan asettaa suuria

vakioarvoja.

Testien perusteella vain yhteen prosessorin siirtoväylistä päätettiin jättää täysimittai-

nen short immediate. Kuuteen väylään asetettin 16-bittinen short immediate ja jäljelle

jääneisiin väyliin 8-bittinen short immediate. Taulukossa 3 on esitetty toteutuksessa

käytetyt short immediate-leveydet siirtoväylille eri prosessoreilla.

Siirtoväylien tuki ehdollisille käskyille

Jotta TTA-prosessorin siirtoväylällä voitaisiin suorittaa ehdollisia käskyjä, väylä täy-

tyy yhdistää BOOL-rekisteriin. BOOL-rekisteriin tuodaan totuusarvo, joka on lasket-

tu funktioyksiköllä ehtolauseen seurauksena. BOOL-rekisterin totuusarvo tarkastetaan

aina ennen ehdollisen käskyn toteuttamista siirtoväylässä. Totuusarvon perustella käs-

ky suoritetaan tai jätetään suorittamatta. Väylään on siis asetettu niin sanottu vartijabitti

(guard), jonka arvo tulee suoraan BOOL-rekisteristä.

Koska toteutetussa ALF-ohjelmassa käytetään erittäin vähän ehdollisia käskyjä, pää-

tettiin vain yhteen siirtoväylään jättää vartijakytkentä BOOL-rekisteriin. Tällä tavoitel-

tiin maksimikellotaajuuden nostamista prosessoreissa.

Prosessorin bittileveyden kaventaminen

Prosessorin bittileveyden pudotuksella on huomattava merkitys prosessorin fyysiseen

kokoon. TCE tukee virallisesti vain 32-bittisiä prosessoreita ja sovelluksen kääntämi-

nen tästä poikkeavan bittileveyden prosessoreille ei onnistu. Jos kuitenkin voidaan var-

mistua siitä, että laskenta voidaan suorittaa ylittämättä missään vaiheessa tiettyä bitti-

leveyttä, voidaan 32-bittiselle prosessorille käännetty ohjelma ajaa vastaavalla proses-

sorilla, jonka bittileveys on tiputettu laskennan vaatimaan bittimäärään.

HM 7.0 ALF:ssa pikselin suodatus 9-bitin kertoimilla voi tuottaa summaimeen kor-

keintaan 21-bittisen tuloksen. Näin ollen toteutetun ALF-prosessorin väylä-, funktio-

ja rekisteriyksiköiden leveys voidaan pudottaa 32 bitistä 21 bittiin.
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4.3.5. Prosessorin verifiointi

TCE-simulaattorin lisäksi prosessorin toimivuus haluttiin todentaa simuloimalla pro-

sessoria RTL-tasolla sekä porttitasolla. Tämän lisäksi toteutus testattiin FPGA:lla.

Kaikki simuloinnit ja testit suoritettiin suodattamalla yksi lumakehys. Simulointeja

ja FPGA-toteutusta varten suunniteltiin testiympäristö, jonka avulla voitiin helposti

havaita laskennassa mahdollisesti tapahtuvat virheet ja varmistua toteutuksen oikeelli-

suudesta.

suodatettu pikselit

data

ohjaus- ja tilasignaalit

tarkistussumma

referenssipikselit

vertailutulos

Kuva 34. Testiympäristö ALF-TTA-prosessorin verifiointiin.

Testiympäristöä varten suunniteltiin TTA-prosessori, joka kirjoittaa dataa jaettuun

muistiin (SMEM1), ohjaa ALF-TTA-prosessoria ja reagoi ALF-TTA-prosessorin tila-

signaaleihin tarvittavalla tavalla. Lisäksi kuvattiin vertailu- ja summainyksikkö, jonka

tehtävänä on vertailla jokaista ALF-prosessorin suodattamaa pikseliä vastaavaan refe-

renssipikseliin. Vertailemalla jokaista pikseliä keskenään, mahdolliset virheet ja niiden

aiheuttajat on helpompi paikallistaa. Pikselien vertailun lisäksi yksikkö laskee tarkis-

tussumman kehykselle. Referenssikuva tallennettiin kokonaisuudessa ROM-muistiin.

SMEM2-muistin sisältöä vertailtiin TCE-simulaattorista saatuun referenssimuistin si-

sältöön. Kuvassa 34 on esitetty käytetty testiympäristö.

RTL ja porttitason simulaatiot suoritettiin käyttämällä Mentor Graphicsin Modelsi-

miä. FPGA-toteutuksen tulokset varmistettiin käyttämällä Quartus II ohjelmiston si-

sältämää SignalTap logiikka-analysaattoria.
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5. TULOKSET JA NIIDEN ANALYYSI

Toteutetuille prosessoreille suoritettiin logiikkasynteesi Synopsys Design Compiler-

ohjelmistolla käyttäen Faraday UMC 90 nm:n standardisolukirjastoa (fsd0k_generic-

_core_1d0vtc) [42]. Käytettävä kirjasto on suunnattu sovelluksiin, jotka vaativat vä-

häistä tehonkulutusta ja piirin pientä fyysistä kokoa. Syntesoinnissa käytettiin 1,08

voltin käyttöjännitettä. Muisteja ei otettu mukaan synteesiin. Synteesituloksista saa-

tujen maksimikellotaajuuksien perusteella ja TCE-simulaattorista saatujen ohjelman

suoritukseen kuluvien kellojaksojen perusteella, jokaiselle prosessorille voitiin las-

kea maksimaalinen suorituskyky. Tämän lisäksi prosessoreille suoritettiin tehonkulu-

tusmittaukset. Prosessorien yleiskäyttöisyyttä arvioitiin suorittamalla niillä muutamia

usein käytettäviä algoritmeja.

5.1. Maksimikellotaajuus

Maksimikellotaajuutta rajoittavat kriittiset polut jokaiselle prosessorille on esitetty liit-

teissä 1-3. ALF-TTA-1:n kriittinen polku alkaa SHIFTER-yksikön liipaisurekisteristä

ja päättyy käskydekooderin operaatiokoodirekisteriin, joka liittyy RF-5 rekisteriyksik-

köön. Polku kulkee muun muassa BOOL-rekisteriyksikön kautta. Tämän perusteel-

la tehtiin ALF-TTA-2:een johtavat optimoinnit, kuten vartijakytkentöjen poistaminen

BOOL-rekisteristä.

ALF-TTA-2:n kriittinen polku alkaa MUL-1 kertolaskuyksikön liipaisurekisteristä

ja päättyy saman yksikön tulosrekisteriin. Yksi tapa nostaa maksimikellotaajuutta täl-

laisessa tilanteessa on muuttaa osan tai kaikkien kertolaskuyksiköiden toteutusta siten,

että kertolasku suoritetaan esimerkiksi kolmessa kellojaksossa. Tämä saattaa kuitenkin

lisätä reilusti ohjelman suoritukseen kuluvia kellojaksoja, mutta jos maksikellotaajuus

nousee riittävästi, prosessorin suorituskyky voi olla parempi. Kellotaajuuden kasvatta-

misen haittapuolena on tehonkulutuksen kasvu. Suunnittelussa täytyy siis tasapainoilla

maksimikellotaajuuden ja suoritukseen kuluvien kellojaksojen välillä.

ALF-TTA-3 pääsee ALF-TTA-2:n kriittisen polun asettamista rajoituksista eroon

toisella tavalla. Prosessorin sananleveyden kaventamien vähentää tuntuvasti funktioyk-

siköissä käytettäviä rekistereitä ja niiden välillä olevia kytkentöjä. Tämän takia maksi-

mikellotaajuus nousee merkittävästi.

ALF-TTA-3-prosessorin kriittinen polku on hyvä esimerkki siitä, millaisia ongelmia

yhden kellojakson mittaiset operaatiot aiheuttavat maksimikellotaajuuden kannalta.

Kriittinen polku alkaa SHIFTER-yksikön liipaisurekisteristä ja loppuu ADD-yksikön

tuloportin rekisteriin. Yksiköiden välillä oleva väylä ja kannat aiheuttavat 1,06 nanose-

kunnin viiveen. Kellojakson mittaisia operaatioita toteuttavissa funktioyksiköissä vain

tuloporteissa on rekisterit. Tämä aiheuttaa D-kiikkujen välisten polkujen muodostu-

misen eri funktioyksiköiden välille, jolloin väylien ja kantojen komponenttien aiheut-

tamat viiveet tulevat osaksi polkua. Jos SHIFTER-yksikön lähtöportteihin laitettaisiin

rekisterit, kyseessä oleva kriittinen polku jakaantuisi kahteen erilliseen polkuun. En-

simmäinen polku johtaisi SHIFTER-yksikön liipaisuportista rekisteröityyn lähtöport-

tiin ja toinen polku lähtöportista ADD-yksikön tuloporttiin. Polkujen viiveet olisivat

vain 1,83 ns:a ja 1,66 ns:a kun taas nykyisen kriittisen polun viive on 2,90 ns:a. Rekis-

tereiden lisääminen lähtöportteihin nostavat operaation latenssin kahteen kellojaksoon.



52

Prosessorien maksimikellotaajuudet on esitetty taulukossa 4. Vertaamalla ALF-

TTA-1:n maksimikellotaajuutta ALF-TTA-2:n maksimikellotaajuuteen huomataan että

kytkentäverkkoon tehdyillä karsinnoilla ja BOOL-rekisterin vartijakytkentöjen poista-

misella siirtoväylistä saadaan nostettua kellotaajuutta 243,9 MHz:sta 277,8 MHz:iin eli

13,9%. Prosessorin sanaleveyden kaventamisen vaikutuksen maksimikellotaajuuteen

voi nähdä vertailemalla ALF-TTA-2:sta ja ALF-TTA-3:sta. 21-bittisen ALF-TTA-3:n

maksimikellotaajuus nousee aina 312,5 MHz:iin saakka, mikä on 12,4% parannus 32-

bittiseen ALF-TTA-2:een nähden.

Taulukko 4. Toteutettujen prosessorien maksimikellotaajuudet

Prosessori Maksimikellotaajuus
ALF-TTA-1 243,9 MHz

ALF-TTA-2 277,8 MHz

ALF-TTA-3 312,5 MHz

5.2. Prosessorien porttimäärät

Prosessorien porttimäärät mitattiin prosessorien ollessa syntesisoituna maksimikello-

taajuuksille. Kuvassa 35 on esitetty Ekvivalenttiporttien lukumäärät eri prosessoreille.

Lisäksi kuvaan on merkitty eri lohkojen prosenttiosuudet kokonaisporttimäärästä. Liit-

teessä 4 on esitetty yksityiskohtaisesti ekvivalenttiporttien jakautuminen eri yksiköille.

Kuva 35. Ekvivalenttiporttien jakautuminen prosessoreissa, kun kaikki prosessorit on

syntesisoitu maksimikellotaajuuksille.

Kuvasta huomataan, että kytkentäverkon osuus prosessorien porttien lukumäärästä

on noin 41%-43%. Rekisteriyksiköiden osuus on noin 16%-17%. Käskylogiikan (käs-

kydekooderi, käskypurkaja ja käskynhaku) osuus vaihtelee huomattavasti prosessorista

riippuen aina 8%:sta 18%:iin. Myös kertolaskuyksiköt muodostavat merkittävän osuu-

den prosessoreiden koosta 15%-23% osuuksilla.
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ALF-TTA-2:een tehdyillä optimoinneilla saadaan tarvittavien porttien määrää vä-

hennettyä noin 14% ALF-TTA-1:een verrattuna. Merkittävimmät tekijät ALF-TTA-

2:n porttien vähenemiseen suhteessa ALF-TTA-1:een on käskylogiikan pieneneminen

noin 61%:lla ja kytkentäverkon pieneneminen noin 15%:lla. Mielenkiintoinen seikka

on ALF-TTA-2:n kertolaskuyksiköiden koon kasvaminen suhteessa ALF-TTA-1:een

noin 29%:lla, vaikka prosessorien sananleveydet ovat samat. Tämä johtuu siitä että,

ALF-TTA-2:n kriittinen polku sijoittuu kertolaskuyksiköihin. Tällöin synteesiohjelma

pyrkii minimoimaan kertolaskuyksiköihin sijoittuvia kriittisten polkujen viiveitä, mi-

kä kasvattaa tarvittavaa porttimäärää. Tätä tukee kuva 36, jossa kaikki prosessorit on

syntesisoitu alhaiselle 200 MHz taajuudelle. Kuvasta nähdään, että 32-bittisten proses-

soreiden kertolaskuyksiköiden porttimäärät ovat tällä kertaa lähellä toisiaan.

Kuva 36. Ekvivalenttiporttien jakautuminen prosessoreissa, kun kaikki prosessorit on

syntesisoitu 200 MHz kellotaajuudella.

21-bittisen ALF-TTA-3-prosessorin koko on noin 133000 g.e:tä. ALF-TTA-3:n ko-

ko verrattuna vastaavaan 32-bittiseen ALF-TTA-2-prosessoriin on noin 31%:a pienem-

pi. Prosessorin koko pienenee siis lähes lineaarisesti kun prosessorin sananleveyttä ka-

vennetaan. Merkille pantavaa on, että ALF-TTA-3:n käskydekooderin tarvitsema port-

timäärä on suurempi kuin ALF-TTA-2:ssa. Syy tähän selviää tutkimalla kuvaa 36, josta

nähdään, että ALF-TTA-3:n ja ALF-TTA-2:n käskylogiikka samalle kellotaajuudelle

syntesisoituna on suurin piirtein yhtä suuri. Synteesiohjelma joutuu siis kohdistamaan

ALF-TTA-3:n käskydekooderiin enemmän optimointeja korkeamman kellotaajuuden

vuoksi, mikä kasvattaa käskydekooderin porttimäärää.

Kuvassa 37 on havainnollistettu synteesikellotaajuuden vaikutusta ALF-TTA-3-

prosessorin kokoon. Aluksi, kun synteesikellotaajuutta pudotetaan (312,5 MHz - 278

MHz) prosessorin koko pienenee nopeasti. Tämän jälkeen pienenemisnopeus hidas-

tuu merkittävästi suhteessa kellotaajuuteen. Kuvan perusteella voidaan määrittää hy-

vä kompromissi maksimikellotaajuuden ja prosessorin koon välille. Kuvan perusteel-

la 275 MHz:n - 280 MHz:n synteesikellotaajuuksilla saavutetaan hyvä kompromissi

prosessorin koon suhteen. Kellotaajuuden laskiessa 312,5 MHz:stä 275 MHz:iin port-

timäärä vähenee noin 28000 g.e:tä.
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Kuva 37. Synteesikellotaajuuden vaikutus porttien lukumäärään ALF-TTA-3-

prosessorissa.

5.3. Suorituskyky

Prosessorien suorituskyky voidaan määrittää ohjelman ajamiseen kuluvien kellojakso-

jen ja prosessorin maksimikellotaajuuden perusteella. Samalla prosessorilla ohjelman

suoritukseen kuluva kellojaksomäärä on vakio kehyksille, joiden resoluutio ja CTU-

koko on sama. Tämä johtuu nollasuodatuksen käytöstä (kts. kohta 4.3.2).

Taulukossa 5 on esitetty kellojaksomäärät pikseliä kohden prosessoreille eri kokoi-

silla koodausyksiköillä ja videoformaateilla. Lisäksi taulukkoon on laskettu minimi-

kellotaajuus, joka prosessorilta vaaditaan kyseisen videoformaatin reaaliaikaiseen suo-

dattamiseen. ALF-TTA-2:n ja ALF-TTA-3:n kellojaksomäärät pikseliä kohden ovat

samat, koska niissä on käytetty samaa ohjelmakoodia. Kellojaksot mitattiin TCE-

simulaattorilla suorittamalla suodatus kehyksen kaikille pikseleille.

CTU-koon pienentäminen vähentää pikseliä kohti kuluvia kellojaksoja. Tämä joh-

tuu siitä, että virtuaalirajakäsittelyn käyttö lisääntyy, mikä vähentää tarvittavien muis-

tioperaatioiden määrää. ALF-TTA-1 kuluttaa vähemmän kellojaksoja pikseliä kohti

kuin ALF-TTA-2 ja ALF-TTA-3. Tämä johtuu täysin kytketystä kytkentäverkosta,

väylien täysimittaisista short immediateista ja mahdollisuudesta ajaa ehdollisia käs-

kyjä jokaisessa siirtoväylässä. Saavutettu etu ei laske tarvittavaa kellotaajuutta riit-
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Taulukko 5. Suorituskyky optimoidulla prosessorilla ja kellotaajuusvaatimukset eri vi-

deoformaateilla ja erikokoisilla koodauspuuyksiköillä

ALF-TTA-2 JA 3 ALF-TTA-1
Videoformaatti CTU Suorituskyky fclk_min Suorituskyky fclk_min

(sykliä/piks.) (MHz) (sykliä/piks.) (MHz)

416×240@30 64 4,953 14,8 4,843 14,5

416×240@30 32 4,911 14,7 4,797 14,4

416×240@30 16 4,897 14,7 4,707 14,1

640×480@30 64 4,928 45,4 4,835 44,6

640×480@30 32 4,906 45,2 4,795 44,2

640×480@30 16 4,886 45,0 4,697 43,3

1280×720@30 64 4,920 136,0 4,833 133,6

1280×720@30 32 4,897 135,4 4,791 132,5

1280×720@30 16 4,882 135,0 4,693 129,8

1920×1080@30 64 4,923 306,3 4,834 300,7

1920×1080@30 32 4,896 304,6 4,791 298,0

1920×1080@30 16 4,878 303,5 4,690 291,8

3840×2160@30 64 4,918 1223,8 4,833 1202,6

3840×2160@30 32 4,893 1213,6 4,790 1191,8

3840×2160@30 16 4,877 1213,6 4,689 1166,9

7680×4320@30 64 4,915 4892,5 4,832 4809,7

7680×4320@30 32 4,892 4869,4 4,790 4767,3

7680×4320@30 16 4,876 4853,3 4,688 4666,5

tävästi, sillä vain ALF-TTA-3 pystyy Y-komponentin reaaliaikaiseen suodatukseen

1920×1080@30 videoformaatilla 312,5 MHz:n maksimikellotaajuudella.

Kuvassa 38 on esitetty erilaisten ALF-toteutusten suorituskykyjä eri videoresoluu-

tioilla. ALF-TTA-prosessoreiden suorituskykytulokset on laskettu yhdelle lumakehyk-

selle kuluvan kellojaksomäärän (CTU-koko 64) ja prosessoreiden maksimikellotaa-

juuksien pohjalta. Intel I5 3570-prosessorille suorituskyky mitattiin HM 7.0 referens-

siohjelmalla yhtä 3,4 GHz:n prosessoriydintä käyttäen. Intel I5:n tulokset perustu-

vat dekoodattavan videosekvenssin kymmenen ensimmäisen kehyksen Y-komponentin

suodatukseen kuluvaan keskiarvoaikaan (ei sisällä reunojen laajentamista) ja mitatut

tulokset ovat videosekvenssikohtaisia eivätkä niin sanottuja ”pahimman tapauksen”-

tuloksia. Muiden toteutusten osalta tulokset perustuvat artikkeleissa ilmoitettuihin ar-

voihin, joissa oletetaan, että kaikki kehyksen pikselit kromakomponentit mukaan lu-

kien suodatetaan.

ALF-TTA-1 ja ALF-TTA-2 pystyvät suodattamaan yli 50 kehystä sekunnissa 1280-

×720 resoluutiolla, mutta eivät yllä 30:n kehyksen nopeuteen sekunnissa 1920×1080

resoluutiolla, mihin ALF-TTA-3 yltää korkeamman kellotaajuutensa ansiosta.

Yhdellä 3,4 GHz:n ytimellä toimivan Intel I5-prosessorin kehysnopeus jää puoleen

ALF-TTA-3:n kehysnopeudesta 412×240 resoluutiolla, mutta 720p ja 1080p resoluu-

tiolla mitatuissa tuloksissa tulos on enään noin 30% heikompi suhteessa ALF-TTA-

3. Tämä selittyy sillä että 416×240 resoluution RaceHorses-videosekvenssissä lähes

kaikki CTU:t on merkitty suodatettavaksi kun taas 1080p resoluution BasketballDrive-

videosekvenssissä useita CTU:ta ei suodateta (kts. kappale 3 kuva 13). Toisaalta Yan
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Kuva 38. Suorituskyky erilaisilla ALF-toteutuksilla. Intel I5:tä lukuun ottamatta, tulok-

set on laskettu olettaen, että kehyksen kaikki pikselit suodatetaan (pahin mahdollinen

tapaus).
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ym. raportoivat noin kaksinkertaisen suorituskyvyn paranemisen ALF-suodatuksessa

(HM 4.0), kun käytetään Intel I5-2400 prosessoria (4-ydintä 3,4GHz) ja SIMD-opti-

mointeja [34].

Radiessin ym. laitteistopohjainen toteutus [32] pystyy käsittelemään 1920×1080

resoluutiolla 110 kehystä sekunnissa 5×5 neljäkäs-suodattimella (kellotaajuus 229

MHz) ja 102 kehystä sekunnissa 7×7 neljäkäs-suodattimella (kellotaajuus 212 MHz).

Risti 9×7 neliö 3×3-suodatinta käytettäessä tulos olisi näiden tulosten välimaastossa.

Dun ym. laitteistopohjainen lohkottumisen estosuodatuksen ja ALF-suodatuksen

yhdistävä toteutus [31] H.264/AVC:lle pystyy dekoodaamaan 30 kehystä sekunnis-

sa, kun videon resoluutio on 1920×1080. ALF-suodatukseen käytetään suurikokoista

neliö 9×9-suodatinta. Risti 9×7 neliö 3×3 suodattimella tulos olisi huomattavasti pa-

rempi.

Tulosten perusteella voidaan sanoa, että laitteistopohjaiset ALF-toteutukset ovat

odotetusti suorituskyvyllisesti omassa luokassaan. Toisaalta esimerkiksi Radiessin ym.

toteutus käsittää vain pikselille suodatuksen laskevan arkkitehtuurin (kts. kuva 21), ei-

kä toteutus sisällä suodatusta ohjaavaa logiikkaa (mm. reunojen laajennusta ei suorite-

ta).

5.4. Tehonkulutus

Prosessorien tehonkulutus mitattiin luomalla rekisterisiirtotasolla kuvattu testipenkki,

joka luo prosessorin ulkopuoliset signaalit (ohjelmamuisti, datamuistit, kellosignaa-

li, nollaussignaali). Testipenkkiin tuotiin maksimikellotaajuudelle syntesisoidun pro-

sessorin porttitason kuvaus. Testipenkin kellosignaalin taajuutta muuttamalla mitattiin

prosessorin tehonkulutusta eri kellotaajuuksilla. Prosessorien sisäiset signaalit kaa-

pattiin Mentor Graphicsin Modelsim-ohjelmalla kun prosessoreilla suoritettiin ALF-

suodatusta. Kaapattujen signaalien aktiivisuus analysoitiin Synopsyksen PrimeTime-

ohjelmalla, joka muodostaa signaalien perusteella tehonkulutusarvion. Tehonkulu-

tusarviot sisältävät ainoastaan prosessorien tehonkulutuksen. Muistien tehonkulutusta

ei ole tuloksissa mukana muun muassa sen vuoksi, että muistit voidaan toteuttaa hyvin

erilaisilla teknologioilla, joiden tehonkulutukset voivat erota huomattavasti toisistaan.

Kuvassa 39 on esitetty toteutettujen ALF-TTA-prosessoreiden tehonkulutuksia eri

kellotaajuuksilla (prosessorit syntesisoitu maksimikellotaajuuksille). Maksimikello-

taajuudella (244 MHz) ALF-TTA-1-prosessorille mitattiin noin 34 mW:n tehonku-

lutus. ALF-TTA-2:lle (277 MHz) mitattiin 31 mW:n tehonkulutus ja ALF-TTA-3:lle

(312,5 MHz) 32 mW:n tehonkulutus.

Kuvasta havaitaan tehonkulutuksen kasvavan lineaarisesti kellotaajuuden kasvaessa.

ALF-TTA-1-prosessorin tehonkulutus on suurin ja tehonkulutus kasvaa eniten suhtees-

sa kellotaajuuden kasvuun. Verrattaessa ALF-TTA-1:n ja ALF-TTA-2:n trendiviivoja

huomataan että ALF-TTA-2:lle tehdyt optimoinnit ovat saaneet aikaan kulmakertoi-

men merkittävän pienenemisen. ALF-TTA-2:n ja ALF-TTA-3:n trendiviivojen kulma-

kertoimet ovat erittäin lähellä toisiaan, mikä kertoo prosessorin sananleveyden kaven-

nuksen aiheuttavan vain noin 0,9 mW:n vakiosiirtymän tehonkulutuksessa kellotaajuu-

den kasvaessa.

Kuvassa 40 on esitetty tehonkulutuksen jakautuminen prosessoreiden eri yksiköiden

välillä. ALF-TTA-1:n täysin kytketyn kytkentäverkon tehonkulutus on ALF-TTA-2:n
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Kuva 39. Prosessoreiden tehonkulutus eri kellotaajuuksilla ALF-suodatuksessa.

karsittuun kytkentäverkkoon nähden noin 30% suurempi. Mielenkiintoista on ALF-

TTA-3:n karsittu kytkentäverkko, joka on porttimäärältään pienin (kts. kuva 35), mutta

kuluttaa tehoa jopa ALF-TTA-1:n kytkentäverkkoa enemmän.

Käskylogiikan (Käskydekooderi, käskyhaku ja käskypurkaja) osuus ALF-TTA-1:n

tehonkulutuksesta on 33% kun ALF-TTA-2:lla osuus on vain 22%. Toisin sanoen ALF-

TTA-1:n käskylogiikka kuluttaa lähes kaksinkertaisen määrän tehoa ALF-TTA-2:n

käskylogiikkaan nähden. Tämä selittää pitkälti kuvassa 39 esitetyn nopean tehonku-

lutuksen kasvun kellotaajuuden kasvaessa, mutta myös kytkentäverkolla näyttää ole-

van vaikutusta asiaan. Käskylogiikan tehonkulutuksen erot näyttävät johtuvan käsky-

sanaleveyden karsimisesta. ALF-TTA-3-prosessoriin on tehty samanlainen käskysana-

leveyden karsiminen kuin ALF-TTA-2:ssa ja prosessorien käskylogiikan tehonkulutus

on lähes sama. ALF-TTA-1:n käskysanaleveys on 660 bittiä ja ALF-TTA-2:lla käs-

kysanaleveys on 322 bittiä, minkä perusteella vaikuttaa siltä, että käskysanaleveyden

pudottaminen puoleen puolittaa tehonkulutuksen käskylogiikassa.

ALF-TTA-3:n prosessorin sanaleveyden pudottaminen 32 bitistä 21 bittiin näkyy

erityisesti kertolaskuyksiköiden ja rekisteriyksiköiden tehonkulutuksessa. Rekisteriyk-

siköiden tehonkulutus on noin 26% pienempi suhteessa ALF-TTA-2:n rekisteriyksi-

köihin. Kertolaskuyksiköiden tehonkulutus on jopa 37% pienempi suhteessa ALF-

TTA-2:een. Muilta osin prosessorin sanaleveyden pudottamisen vaikutus tehonkulu-

tukseen jää yllättävän vähäiseksi.
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Taulukko 6. Tehonkulutuksen ja ekvivalenttiporttien määrä 21-bittiselle ALF-TTA-3-

prosessorille. Tehonkulutus on mitattu 312,5 MHz:n kellotaajuudella.

TTA-ALF-3
Teho Ekvivalenttiportit

Kytkentäverkko 36,0% 11529 uW 43,5% 57826

Käskydekooderi 17,9% 5744 uW 10,8% 14389

Käskyhaku 3,6% 1151 uW 1,3% 1735

Käskypurkaja 1,7% 530 uW 0,3% 376

Rf-1 3,1% 1008 uW 2,9% 3916

Rf-0 3,1% 1002 uW 3,0% 3969

Rf-5 3,1% 1000 uW 3,0% 3989

Rf-4 3,1% 997 uW 3,0% 3932

Rf-3 3,1% 995 uW 2,9% 3900

Rf-2 3,1% 969 uW 2,8% 3723

Bool <0,1% 6 uW <0,1% 49

Add4-1 2,1% 679 uW 1,7% 2251

Add4-0 2,1% 676 uW 1,6% 2184

Mul-4 1,3% 427 uW 1,8% 2403

Mul-3 1,3% 413 uW 2,0% 2608

Mul-5 1,3% 408 uW 1,8% 2367

Mul-0 1,2% 395 uW 1,8% 2409

Mul-2 1,2% 388 uW 1,9% 2518

Mul-1 1,2% 384 uW 1,9% 2462

Mul-6 1,2% 381 uW 1,9% 2516

Mul-7 1,1% 341 uW 1,7% 2323

Lsu-SMEM1 0,6% 195 uW 0,5% 613

Lsu-SMEM2 1,1% 347 uW 1,1% 1453

Add-2 0,8% 242 uW 0,7% 876

Add-3 0,8% 241 uW 0,7% 885

Add-5 0,7% 238 uW 0,6% 854

Add-1 0,7% 234 uW 0,6% 861

Add-0 0,7% 231 uW 0,6% 841

Add-4 0,7% 227 uW 0,6% 849

Shifter 0,7% 219 uW 1,6% 2153

Compare 0,5% 157 uW 0,6% 805

Logical 0,4% 142 uW 0,4% 564

Status 0,3% 91 uW 0,2% 270

Scale&Clip 0,1% 48 uW 0,1% 191

Yhteensä 100% 32041 uW 133074
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Kuva 40. Prosessoreiden tehonkulutuksen jakautuminen eri lohkoille ALF-

suodatuksessa, kun kaikkien prosessorien kellotaajuus on 244 MHz.

Liitteessä 5 on esitetty yksityiskohtaisesti prosessoreiden tehonkulutuksen jakautu-

minen eri yksiköiden välillä. Taulukossa 6 on esitetty yksityiskohtaisesti ALF-TTA-

3-prosessorin tehonkulutus ja porttimäärät maksimikellotaajuudella. Taulukon perus-

teella huomataan kytkentäverkon osuuden tehonkulutuksesta kasvaneen noin yhdellä

prosenttiyksiköllä ja käskylogiikan osuuden laskeneen noin yhdellä prosenttiyksiköllä

kellotaajuuden noustessa 244 MHz:stä 312,5 MHz:iin. Muiden yksiköiden suhteelliset

osuudet ovat pysyneet lähes ennallaan.

Kirjallisuudessa esitettyjen ALF-toteutuksien tehonkulutuksia ei ole mainittu. Suun-

niteltujen ALF-TTA-prosessoreiden tehonkulutuksesta saadaan jonkinlainen kuva, kun

niitä verrataan tämän hetken (2013) alhaisimman tehonkulutuksen omaavaan kiinteän

luvun DSP-prosessoriin eli Texas Instrumentin 16-bittiseen TMS320C5532-prosesso-

riin [43]. Prosessorin valmistamiseen on käytetty 90 nm:n teknologiaa ja se on suunni-

teltu lähinnä ääni- ja puhesovelluksiin. TMS320C5532 toimii joko 100 MHz:n (käyt-

töjännite 1,3 V) tai 50 MHz:n (käyttöjännite 1,05V) kellotaajuudella. Texas Instru-

ment ilmoittaa prosessorin tehonkulutukseksi 0,15 mW/MHz 1,05 V:n käyttöjännit-

teellä ja 0,22 mW/MHz 1,3 V käyttöjännitteellä. 50 MHz kellotaajuudella tehonku-

lutus on siis 7,5 mW ja 100 MHz kellotaajuudella 22 mW. ALF-TTA-1-prosessorin

tehonkulutus vastaavilla kellotaajuuksilla on 6,89 mW ja 13,77 mW. ALF-TTA-2:n

tehonkulutukset ovat 5,49 mW ja 10,99 mW. ALF-TTA-3-prosessori pudottaa tehon-

kulutuksen 4,71 mW:iin ja 9,54 mW:iin. ALF-TTA-prosessoreiden tehonkulutus on

siis hieman TMS320C5532:ta pienempi, vaikka ALF-TTA-prosessoreiden on suori-

tuskyky voidaan olettaa huomattavasti korkeammaksi kuin TMS320C5532:n. Toisaalta

ALF-TTA-prosessoreiden tehonkulutusluvuista puuttuvat muistit, joiden osuus voi olla

merkittävä kokonaistehonkulutuksessa. Esimerkiksi Pitkänen ym. raportoivat muistien

osuudeksi kokonaistehonkulutuksesta noin 40% FFT-muunnokseen kehitetyssä TTA-

prosessorissa (130 nm CMOS) [44].

Paremmin ALF-TTA-prosessoreiden suorituskykyä vastaa Texas Instrumentin vide-

on- ja kuvankäsittelyyn soveltuva 90 nm:n TMS320DM642 DSP-prosessori. Prosesso-

rin tehonkulutukseksi ilmoitetaan 0,66 mW/MHz kun käyttöjännite on 1,2V ja CPU:n
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käyttöaste 60% [45]. 400 MHz kellotaajuudella tämä tarkoittaa 264 mW:n tehonkulu-

tusta.

Intel I5 3750-prosessorille ilmoitettu tehohäviö (thermal design power, TDP) on 65

wattia [46]. TDP kertoo kuinka tehokkaasti prosessorin jäädytysjärjestelmän täytyy

maksimissaan kyetä poistamaan lämpöä [47]. Hetkellisesti tehonkulutus voi olla myös

huomattavasti 65 wattia suurempi.

Kaupalliset prosessorit on oletettavasti toteutettu käyttäen niin sanottua full custom-

tekniikka, jolla voidaan saavuttaa jopa viisi kertaa pienempi tehonkulutus, kuin stan-

dardisolukirjastoja käyttämällä [48]. Full custom-tekniikka perustuu siihen, että piiri

suunnitellaan yksityiskohtaisesti yksittäisiä transistoreita ja niiden välisiä kytkentöjä

myöten. Tämä mahdollistaa erilaisten paikallisten optimointien tekemisen piirille. Esi-

merkiksi pienen viiveen omaavilla datapoluilla voidaan käyttää hitaita, mutta energia-

tehokkaita komponentteja ja kriittisillä poluilla voidaan vastaavasti käyttää nopeita,

mutta enemmän tehoa kuluttavia komponentteja.

5.5. Muistivaatimukset

Ohjelman asettamat muistivaatimukset koostuvat tarvitusta jaettujen muistien, data-

muistin sekä ohjelmamuistin määrästä. Tarvittavan jaetun muistin määrä riippuu suo-

datettavan kehyksen/tiilen leveydestä ja CTU:n koosta. SMEM1 sisältää suodatettavien

pikseliarvojen lisäksi suodattimien kertoimet ja jokaiselle lohkoille määrätyn suodatti-

men numeron, minkä takia sen koko on suurempi kun SMEM2:n, joka sisältää suodate-

tut pikseliarvot ja toimii samalla prosessorin datamuistina. Pikselien arvoille varattava

muistimäärä tavuissa voidaan laskea kertomalla CTU:n korkeus tiilen/kehyksen levey-

dellä. Huomionarvoista on, että jos suodatus tehdään tiili kerrallaan niin tarvittavan

muistin määrä on vakio kuvan leveydestä riippumatta. Datamuistin tarve määräytyy

ohjelmakoodissa muuttujille tehtyjen muistivarausten mukaan. Toteutetulle ohjelmalle

datamuistia tarvitaan noin 1,26 kt.

Lohkojen suodattimen määrittelyyn tarvittava muistimäärä saadaan jakamalla pik-

selien arvoille varattu muistimäärä 16:lla. Suodattimen kertoimiin tarvitaan aina va-

kiomäärä muistia eli 16 × 10 × 4 t = 640 t. Taulukkoon 7 on laskettu SMEM1- ja

SMEM2-muistien kokoja eri muuttujien arvoilla.

Taulukko 7. Jaettujen muistien kokovaatimukset 1920 × 1080 kuvalle. Tiilisarake ker-

too kuinka moneen tiileen kuvan suodatus on jaettu leveyssuunnassa

Tiili Ei Ei 8 8

Leveys 1920 1920 240 240
CTU 64 32 64 32

SMEM1 128, 1kt 64, 4kt 16, 6kt 8, 6kt
SMEM2 120kt+ 1, 26kt 60kt+ 1, 26kt 15kt+ 1, 26kt 7, 5kt+ 1, 26kt

Ohjelmamuistin koko riippuu ohjelmakoodin määrästä ja käytettävän prosessorin

käskysanan leveydestä. Toteutetulle ALF-ohjelmalle ja prosessoreille tarvittavat ohjel-

mamuistivaatimukset on esitetty taulukossa 8. Suluissa olevat arvot ovat laskennalli-

sia muistivaatimuksia. Käytettävien muistien koot kasvavat kahden potensseissa, joten

prosessoreille joudutaan käyttämään laskennallisia arvoja suurempia ohjelmamuisteja.
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ALF-TTA-2 ja ALF-TTA-3 ajavat tismalleen samaa ohjelmaa, joten muistivaatimukset

ovat samat. ALF-TTA-1:n käskysananleveys on noin kaksinkertainen ALF-TTA-2:n ja

ALF-TTA-3:n käskysanaleveyteen verrattuna, mistä johtuen se tarvitsee ohjelmamuis-

tia merkittävästi enemmän.

Taulukko 8. Ohjelmamuistivaatimukset eri prosessoreille toteutetulla ALF-ohjelmalla.

ALF-TTA-1 ALF-TTA-2 ALF-TTA-3
Ohjelmuisti 1024kt (959kt) 512kt (468kt) 512kt (468kt)

5.6. Yleiskäyttöisyys

Toteutettujen prosessoreiden yleiskäyttöisyyttä mitattiin ajamalla niissä CHStone-tes-

tikokoelman sisältämiä erilaisia C-kielisiä ohjelmia [49]. Ohjelmien suoritusajat on

esitetty kuvassa 41. Ohjelmien vaatimuksena oli 32-bittinen prosessori, joten ALF-

TTA-3-prosessorille testejä ei voitu suorittaa. ALF-TTA-2 suoriutuu useimmista tes-

teistä nopeammin suuremman kellotaajuutensa ansiosta. Toisaalta taas paljon ehdol-

lisuutta sisältävissä testeissä kuten JPEG-testissä, ALF-TTA-1 suoriutuu nopeammin,

koska sen kaikilla väylillä voidaan ajaa ehdollisia käskyjä.

Kuva 41. ALF-TTA-1- ja ALF-TTA-2-prosessorien suoritusajat CHStone-testeissä.

Toteutetut prosessorit ovat tehokkaimmillaan sovelluksissa, jotka sisältävät pal-

jon kertolasku- ja yhteenlaskuoperaatioita. Paljon vertailu-, loogisia- tai bittisiirto-

operaatioita sisältävän ohjelman suoritus voi kärsiä siitä, että prosessorit sisältävät

vain yhden funktioyksikön kutakin toimintoa varten. Myös paljon ehdollisia käskyjä

sisältävät sovellukset laskevat etenkin ALF-TTA-2:n ja ALF-TTA-3:n suorituskykyä,
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koska ne sisältävät vain yhden siirtoväylän ehdollisten käskyjen ajamiseen. Lisäksi

TCE-kääntäjällä voi olla vaikeuksia ajastaa käskyjä ALF-TTA-2:n ja ALF-TTA-3:n

karsituille kytkentäverkoille yhtä hyvin kuin täysin kytketylle ALF-TTA-1:lle. Toisaal-

ta CHStone-testit osoittavat, että korkeasta kellotaajuudesta saatava etu on usein täysin

kytketystä kytkentäverkosta saatavaa etua merkittävämpi. ALF-TTA-3:n käytettävyyt-

tä rajoittaa 21-bittisyys.

Prosessoreille toteutettuja erikoisyksiköitä SCALE_CLIP-yksikköä lukuun ottamat-

ta voidaan hyödyntää myös muissa sovelluksissa. Esimerkiksi 4ADD-erikoisyksikkö

on niin yleisluontoinen, että sitä voidaan hyödyntää lähes kaikissa signaalinkäsittely-

sovelluksissa. Myös erikoismuistioperaatiota voidaan hyödyntää useissa sovelluksissa,

sillä niillä pystytään välttämään bittisiirto-operaatioita.

5.7. Pohdinta

ALF-TTA-3-prosessori täyttää asetetut suorituskykyvaatimukset ja kykenee reaaliai-

kaiseen HDTV-videon ALF-suodatukseen. Se on myös porttimäärältään ja tehon-

kulutukseltaan ALF-TTA-1:tä ja ALF-TTA-2:ta parempi. Tulosten perusteella ALF-

suodatuksen suorittamiseen ehdotetaan käytettäväksi ALF-TTA-3:sta.

ALF-TTA-3 häviää kuitenkin reilusti suorituskyvyssä ASIC-toteutuksille, mutta

peittoaa yhdellä ytimellä käytettävän Intel I5-prosessorin. ALF-TTA-3-prosessorin oh-

jelmoitavuus ja yleiskäyttöisyys on kuitenkin selvä etu ASIC-toteutuksiin nähden.

Ohjelmoitavuus mahdollistaa sovelluksen päivittämisen ja prosessorin hyödyntämisen

myös uusiin sovelluksiin. 21-bittisyys rajoittaa kuitenkin hieman ALF-TTA-3:n käy-

tettävyyttä. Kun ALF-TTA-prosessoreiden suorituskykyä ja tehonkulutusta vertaa Intel

I5-prosessoriin voidaan nähdä selkeästi sovelluskohtaisten prosessorien vahvuus: Port-

timäärältään ja tehonkulutukseltaan pienellä ohjelmoitavalla sovelluskohtaisella pro-

sessorilla voidaan päästä työasemakonetta vastaavaan tai jopa parempaan suoritusky-

kyyn.

Cb- ja Cr-komponenttien ja 4K-resoluution reaaliaikaiseen suodatukseen tarvittava

suorituskyky voidaan saavuttaa käyttämällä useaa ALF-TTA-3-ydintä. Useampaa pro-

sessoriydintä käyttämällä voidaan nostaa suorituskykyä siten, että myös kromakompo-

nenttien suodatus 1920×1080@30 videoformaatilla reaaliajassa on mahdollista. 4:2:0

näytteistyksellä kaksi ALF-TTA-3-ydintä riittäisi suodattamaan kaikki komponentit

reaaliajassa. Tällöin toinen ydin suodattaa kehyksen Y-komponentin ja toinen ydin

vastaa Cb- ja Cr-komponenteistä, jotka yhdessä käsittävät vain puolet Y-komponentin

pikselimäärästä.

4K-resoluutio (3840×2160) 30 Hz:n virkistystaajuudella vaatisi taulukon 5 pe-

rusteella neljä ALF-TTA-3:n ydintä Y-komponentille ja yhden ytimen Cb- ja Cr-

komponenteille. Tämä edellyttää, että Y-komponentin suodatus ositetaan CTU-riveit-

täin eri ytimille, jolloin neljää Y-komponentin CTU-riviä suodatetaan yhtä aikaa.

Viides ydin selviytyisi kromakomponenttien suorituksesta yksinään, sillä Cr- ja Cb-

komponentit sisältävät yhteensä yhtä monta pikseliä kuin 1920×1080 resoluution Y-

komponentti.

ALF-TTA-1:n ja ALF-TTA-2:n maksimikellotaajuudet eivät ole riittäviä HDTV-

kuvan reaaliaikaiseen suodatukseen 30 Hz virkistystaajuudella. Maksimikellotaajuuk-

sia saadaan luultavasti nostettua syntesisoimalla prosessorit nopeammilla (High-Speed)
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90 nm:n standardisolu kirjastoilla, joiden tehokulutus on kuitenkin suurempi. Kapeam-

man viivanleveyden (65 nm tai 45 nm) valmistustekniikoilla maksimikellotaajuuksia

saadaan nostettua tuntuvasti ja tehonkulutusta pienennettyä [50]. Tehonmittaustulos-

ten perusteella voidaan todeta, että ainakin ALF-TTA-3-prosessori saavuttaa korkean

suorituskyvyn ja matalan tehonkulutuksen (High Performance - Low Power).

ALF-TTA-prosessoreiden ohjelmamuistien koot ovat suuria, mikä on TTA-proses-

soreiden yleinen ongelma [44]. Ohjelmamuisteja voitaisiin yrittää pienentää käyttä-

mällä erilaisia käskynpakkausmenetelmiä [41]. Käskynpakkaamisella voidaan saada

aikaan myös vähennyksiä tehonkulutuksessa, sillä käskysanapituuden lyhentämisen

raportoidaan vaikuttavan tehonkulutukseen, mikä havaittiin myös tehonmittaustulok-

sissa. Käskynpakkaaminen kuitenkin rajoittaa prosessorin ohjelmavoitavuutta.

TTA-prosessorin sanaleveyden pudottamisen 32 bitistä 21 bittiin havaittiin tulosten

perusteella vähentävän tarvittavaa porttimäärää 34%:lla ja prosessorin maksikellotaa-

juus nousi 13%:a. Sanaleveyden kavennuksen ei havaittu vaikuttavan yhtä merkittäväs-

ti tehonkulutukseen kuin porttimäärään ja maksimikellotaajuuteen, sillä ALF-TTA-2:n

ja ALF-TTA-3:n välinen ero oli vain noin 0,9 mW. Suurin etu sanaleveyden kaventa-

misesta tehonkulutukseen saadaan silloin, kun prosessori sisältää paljon kertolasku- ja

rekisteriyksiköitä.

Kytkentäverkon karsimisen ja erityisesti rekisteriyksiköiden kytkentöjen karsimisen

tiedetään nostavan TTA-prosessorin maksimikellotaajuutta. Tämän lisäksi huomattiin,

että poistamalla siirtoväylien vartijakytkentöjä BOOL-rekisteriin saavutettiin merkit-

tävä parannus maksimikellotaajuuteen.
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6. JATKOKEHITYS

6.1. Muistin käytön vähentäminen

Toteutetussa menetelmässä muistissa säilytetään neljä alinta pikseliä nykyistä edeltä-

västä CTU-rivistä sekä kaikki nykyisen CTU-rivin pikselit neljää alinta pikseliriviä lu-

kuun ottamatta eli kaikki virtuaalirajojen väliset pikselit. Tällä tavalla mahdollistetaan,

että datatuottaja voi kirjoittaa datan muistiin myös CTU-lohko kerrallaan.

Kun ALF-prosessorille suodatukseen tulevat pikselit tuotetaan pikseliriveittäin va-

semmalta oikealle, voidaan muistin käyttöä vähentää merkittävästi. Tällöin koko CTU-

rivin pikseleiden pitäminen muistissa yhtä aikaa ei ole välttämätöntä, koska 4×4-

lohkon suodattamiseen tarvitaan 3 pikseliä lohkon ylä- ja alapuolelta. Tämän vuok-

si muistissa tulisi olla vähintään kymmenen pikseliriviä. Koska suodatus etenee 4×4-

lohkoissa, käytännön toteutuksen kannalta on mielekästä pitää muistissa 12 pikseliri-

viä. Tällöin datan tuottajan pitää ajoittaa uusien 4×4-lohkon pikselien muistiin kirjoit-

taminen nykyisen lohkon sijainnista (0,0) nähden sijaintiin (-1,-1), heti kun nykyinen

4×4-lohko on suodatettu.

Kun suodatusta suoritetaan muistialueen neljällä viimeisellä rivillä, suodattimen tar-

vitsemat kolme alempaa pikseliriviä löytyvät muistialueen kolmelta ylimmältä riviltä.

Muistialueen alussa taas suodatukseen tarvittavat kolme ylempää pikseliriviä löytävät

muistialueen kolmelta alimmalta riviltä. Kuvassa 42 on esitetty menetelmän toiminta.

suodatettavana olevat pikselit

uudet muistiin kirjoitettavat pikselit

12

W
MUISTIALUE

Kuva 42. Suodatuksen eteneminen muistin käyttöä vähentävässä menetelmässä.

Esitetyn parannuksen sisällyttäminen nykyiseen sovellukseen vaatii vain muistinlu-

kuun liittyviin osoittimiin tehtäviä yksinkertaisia korjauksia. Muutoksen seurauksena

datatuottaja TTA:n ja ALF-TTA:n välisen ajoituksen tulee olla riittävän tarkka, jotta

virhetilanteilta säästytään. Esitetty menetelmä ei aiheuta muutoksia prosessorin suo-

rituskykyyn, mutta menetelmän ongelmana on se, että se ei salli ALF:a edeltävältä

lohkolta CTU-pohjaista datan käsittelyä. Muistin määrä SMEM1:lle voidaan laskea
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kaavasta 6 ja SMEM2:lle kaavasta 7. Kuten kaavoista huomataan muistin määrä on

riippuvainen vain kuvan leveydestä.

Csmem1 = 1,0625×
12×W

210
kt + 0, 625kt (6)

Csmem2 =
12×W

210
kt (7)

6.2. CTU-rivipohjaisesta suodatuksesta CTU-pohjaiseen suodatukseen

Suodatuksen eteneminen 4×4-lohkoissa kuvan vasemmasta laidasta oikeaan laitaan

asti on ongelmallista, koska muistissa täytyy pitää pikseleitä koko kuvan leveydeltä.

Virtuaalirajakäsittelyn takia suodatus voidaan jakaa toisistaan riippumattomiin osiin

kuvan pystysuunnassa (kolme ylintä pikseliriviä edellisestä CTU-rivistä, pois lukien

kolme alinta pikseliriviä nykyisestä CTU-rivistä). Tämä mahdollistaa suodatuksen il-

man, että muistissa tarvitsee olla yhdellä kertaa pikseleitä koko kuvan leveydeltä.

Kun suodatus suoritetaan CTU-kerrallaan ja CTU:n sisällä suodatus etenee va-

semmalta oikealle, tarvitaan CTU:n vasemmalla ja oikealla reuna-alueilla naapuri-

CTU:iden pikseleitä. Jos muistissa pidetään kerrallaan kolme vierekkäistä CTU:ta voi-

daan yksi näistä suodattaa. Kuvassa 43 on esitetty suodatuksen eteneminen kun muis-

tissa säilytetään yhtä aikaa kolmen CTU:n pikselit. Kuvassa on merkitty keltaisella ne

alueet naapuri-CTU:ista, joita tarvitaan käsittelyssä olevan CTU:n suodattamiseen (Si-

ninen alue kuvassa). Suodatus etenee 4×4-lohkoissa CTU:n sisällä vasemmalta oikeal-

le. Kun nykyisen CTU:n suodatus on edennyt toisen 4×4-lohkorivin toiseen lohkoon

(kuvassa merkitty S:llä) voidaan edeltävän CTU:n ensimmäiseen 4×4-lohkoriviin kir-

joittaa uudet arvot (kuvassa merkitty K:lla). Vastaavasti suodatuksen edetessä kolman-

nen lohkorivin toiseen lohkoon voidaan edellisen lohkon toiselle lohkoriville kirjoittaa

uusia arvoja (ei merkitty kuvaan). Näin jatkaen saadaan CTU suodatettua ja kirjoitet-

tua uusi CTU muistiin tulevaa suodatusta varten. Muistialueen lopussa olevaa CTU:ta

käsiteltäessä seuraavan CTU:n pikselit sijaitsevat aina muistialueen alussa, kun taas

muistialueen alussa olevaa CTU:ta käsiteltäessä edellisen CTU:n pikselit sijaitsevat

muistialueen lopussa.

4x4 pikselilohko

CTU A CTU B CTU C

CTUH

3 X CTUW
MUISTIALUE

Suodatettava alue
Suodatukseen tarvitavat alueet

naapuri CTU:sta

CTU A CTU B CTU C CTU A CTU B CTU C

K
S S S

K K

Kuva 43. Suodatuksen eteneminen CTU-pohjaisessa menetelmässä vasemmalta oi-

kealle ALF-suodatuksessa.

Esitetty menetelmä saadaan toteutettua nykyiseen ohjelmaan tekemällä pieniä muu-

toksia suodatussilmukoihin ja muistista lukuun käytettäviin osoittajiin. Menetelmä

kasvattaa muistioperaatioiden määrää. Tämä johtuu CTU:n sisällä tehtävistä lohkorivin
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vaihdoista, joita sille joudutaan tekemään yhtä monta kuin CTU-rivipohjaisessa mene-

telmässä tehdään CTU-riviä kohden. Lohkorivin vaihdon seurauksena joudutaan luke-

maan aina kaikki naapuripikselit, koska hypätään edellisen rivin lopusta uuden rivin al-

kuun. Tämä aiheuttaa pahimmillaan 22 muistioperaatiota lohkorivin alussa ja kasvattaa

muistioperaatioiden määrää noin 7% CTU-riviä kohden verrattuna CTU-rivipohjaiseen

menetelmään. Muistioperaatioiden kasvaminen aiheuttaa luultavasti lievää suoritusky-

vyn heikkenemistä.

Muistioperaatioiden määrää voidaan laskea muuttamalla suodatuksen kulkua siten,

että lohkorivin lopussa ei hypätä seuraavan lohkorivin alkuun vaan jatketaan suodatus-

ta oikealta vasemmalle. Tällöin muistioperaatioiden tarve on vain 1,3% suurempi kuin

CTU-rivipohjaisessa menetelmässä. Suodatusjärjestyksen muuttaminen vaatii kuiten-

kin ohjelmaan suurempia muutoksia.

Menetelmän muistivaatimukset voidaan laskea kaavoilla 8 ja 9. Muistin määrä on

riippuvainen vain käytettävästä CTU-koosta. Kun kuvan leveys on 1920 pikseliä ja

CTU on kooltaan 64×64, niin muistia tarvitaan noin 47%:a vähemmän kuin kohdassa

6.1 esitetyssä menetelmässä.

Csmem1 = 3,0625×
CTUW × CTUH

210
kt+ 0, 0625kt (8)

Csmem2 = 3×
CTUW × CTUH

210
kt (9)

6.3. Viipaleiden tukeminen ja suodatuksen pois kytkeminen CTU-tasolla

Tässä työssä esitetty ratkaisu ei tue ALF-suodatusta viipaleiden sisällä vaan suoda-

tus suoritetaan aina viipaleiden rajojen yli. Jos jokainen viipale halutaan koodata täy-

sin riippumattomasti muista viipaleista, täytyy suodatus viipaleiden rajojen yli kieltää.

Kohdassa 3.1.3 esitettiin kuinka viipaleen reuna-alueiden laajennus tapahtuu. Reuna-

alueiden laajentaminen CTU:lle suoritetaan kahdeksan vierekkäisen CTU:n saatavuu-

den perusteella. Erilaisia vaihtoehtoja CTU:n reunojen laajentamiseen on näin ollen

useita. Tämä johtaa monimutkaisten ehtorakenteiden käyttöön, joiden suorittaminen

TTA-prosessorilla ei ole tehokasta.

Ihannetapauksessa CTU:t saapuisivat ALF-TTA-prosessorille valmiiksi reuna-alueet

laajennettuna, jolloin viipaleiden tukeminen vaatisi vain pieniä ohjelmistomuutoksia

ja muistimäärän kasvattamista laajennospikseleitä varten (kun kohdassa 6.2 esitetty

CTU-pohjainen suodatus on jo käytössä). Myös ohjelmamuistin määrä vähenisi mer-

kittävästi, koska kuvan reuna-alueiden laajennos, suodattimen muotoa muuttamalla,

voitaisiin jättää tekemättä (kts. kohta 4.3.2).

Viipaleiden tukemista varten voitaisiin suunnitella yksinkertainen esikäsittelypro-

sessori. Esikäsittelyprosessorin tehtävänä olisi ottaa datan tuottajalta pikseleitä vastaan

CTU kerrallaan, suorittaa kaikki tarvittavat reunojen laajennokset CTU:lle ja toimittaa

reunalaajennettu CTU varsinaiselle ALF-prosessorille suodatettavaksi. Jotta reunojen

laajennokset voidaan tehdä, täytyy esikäsittelijälle toimittaa tieto naapuri-CTU:ista,

jotka ovat saatavilla. Jos naapuri-CTU on saatavilla, siitä kopioidaan käsittelyssä ole-

valle CTU:lle neljä pikseliä leveät reunukset. Reunoille, joille naapuria ei ole saatavilla

suoritetaan kohdan 3.1.3 esittämä laajennus. Tällä tavoin toimimalla ALF-prosessori



68

saa aina valmiiksi reunalaajennetun CTU:n, mikä yksinkertaistaa suodatuksen suori-

tusta ja mahdollistaa suodatuksen suorittamisen tehokkaasti.

Viipaleiden lisäksi tässä työssä toteutettu ratkaisu ei puhtaasti tue suodatuksen pois

kytkemistä CTU-tasolla, koska kohdassa 4.3.2 esitetty nollasuodattimen käyttäminen

aiheuttaa turhaa laskentaa. Nollasuodatin lisää prosessorin virrankulutusta, mutta pa-

rantaa suorituskykyä, koska sen avulla vältytään if -rakenteen käytöltä suodatussilmu-

kan sisällä. Edellä esitetyn esikäsittelijä-menetelmän avulla voitaisiin sellainen CTU,

jota ei tarvitse suodattaa, ohjata ALF-prosessorin ohi ja säästyä näin turhalta lasken-

nalta.

6.4. DBF+SAO+ALF

Prosessorin käytettävyyden ja houkuttelevuuden kannalta olisi tärkeää tukea koko

HEVC:n silmukkasuodatusketjua. Jokaisen suodatusvaiheen yksitellen toteuttaminen

omilla prosessoreillaan vaatii puskurimuisteja. Toisaalta jos kaikki vaiheet lasketaan

samalla prosessorilla, tarvitaan enemmän suorituskykyä tai suodatettavien alueiden ja-

kamista usealle samanlaiselle prosessoriytimelle esimerkiksi CTU-riveittäin.

Kuten kohdassa 2.3.1 esitettiin, DBF suoritetaan 4-pikseliä leveille raja-alueille

vaaka- ja pystysuunnassa 8×8 hilaa käyttäen. Tämän takia DBF+SAO+ALF voitaisiin

suorittaa etenemällä 8×8 lohko kerrallaan. DBF:n suorittamisen jälkeen pikseleihin li-

sätään reuna- tai kaistatasoitus (kts kohta 2.3.2). Koska reunatasoitus tarvitsee naapuri-

pikseleitä (3×3) täytyy 8×8 alueen SAO suodatus suorittaa (-1,-1)-pikseliä poikkeute-

tulle sijainnille. SAO:n suorittamisen jälkeen tulisi ALF:n vuoro. Riippuvuuksien takia

ALF-suodatus suoritettaisiin aina (-5,-5)-pikseliä nykyisestä sijainnista poikkeutetulle

8×8-lohkolle.

DBF-suodattimen toteuttaminen TTA-prosessorilla on luultavasti ALF-suodatusta

haastavampaa, koska se sisältää enemmän ehdollisuutta. SAO:n dekoodausosan pitäisi

olla helposti toteutettavissa TTA-prosessorilla.
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7. YHTEENVETO

Tämän työn tarkoituksena oli suunnitella mobiililaitteisiin soveltuva ohjelmoitava pro-

sessori HEVC ALF-suodatusta varten. Tavoitteena oli saavuttaa reaaliaikainen ALF-

suodatus HDTV 1920×1080@30 videolle.

Aluksi työssä esiteltiin pääpiirteittäin HEVC-videopakkausstandardi ja tutustuttiin

standardin määrittelemään silmukkasuodatukseen, johon kuuluvat lohkoutumisen es-

tosuodatin (DBF), näyteadaptiivinen tasoitussuodatin (SAO) sekä adaptiivinen silmuk-

kasuodatin (ALF). ALF-suodattimen toiminta kuvailtiin yksityiskohtaisesti ja tutustut-

tiin ALF:sta tehtyihin käytännön toteutuksiin. Kirjallisuuteen perustuen ALF:lle tehty-

jä mobiililaitteisiin soveltuvia ohjelmoitavia prosessoritoteutuksia ei ole aikaisemmin

toteutettu. Kirjallisuudesta löytyvät ALF-toteutukset olivat työasemakoneille suunnat-

tuja ohjelmistototeuksia tai ASIC:lle ja FPGA:lle suunnattuja laitteistototeutuksia, jot-

ka eivät ole ohjelmoitavissa.

ALF:n analysoinnin pohjalta lähdettiin suunnittelemaan TTA-prosessoria, jolla suo-

rituskykyvaatimukset voitaisiin täyttää. TTA-prosessoria varten suunniteltiin ALF-

suodatuksen suorittava täysin C-kielinen ohjelma, jossa pyrittiin välttämään ehdolli-

sia rakenteita. Asetettujen suorituskykyvaatimusten saavuttaminen havaittiin haasta-

vaksi erityisesti, koska TTA-prosessoreiden kellotaajuuden nostaminen riittävälle ta-

solle osoittautui vaikeaksi. Erilaisia optimointeja tekemällä saatiin lopulta toteutettua

vaatimukset täyttävät prosessori. Jotta tehtyjen optimointien vaikutuksia prosessorin

suorituskykyyn, porttimäärään, tehonkulutukseen ja maksimikellotaajuuteen pystyttiin

analysoimaan, kolme optimoinneiltaan eri tasoista prosessoria syntesisoitiin 90 nm:n

CMOS-tekniikalle.

Saavutettujen tuloksien perusteella 21-bittisellä ALF-TTA-3-prosesorilla ylletään

noin 30,6 lumakehyksen suodatusnopeuteen sekunnissa HDTV 1920×1080@30 vi-

deolla. Cr- ja Cb-komponenttien suodatukseen tarvitaan toista ALF-TTA-3-prosesso-

riydintä ja 4K-resoluutio on saavutettavissa käyttämällä viittä ALF-TTA-3-ydintä. Pro-

sessorin porttimääräksi mitattiin noin 133000 ekvivalenttiporttia ja tehonkulutukseksi

32 mW. Alhaisen porttimäärän ja matalan tehonkulutuksen vuoksi voidaan todeta, että

esitetty toteutus tarjoaa energiatehokkaan mobiililaitteisiin soveltuvan ratkaisun ALF-

suodatukseen. Tämän lisäksi ratkaisu on täysin ohjelmoitavissa korkean tason kielel-

lä, mikä mahdollistaa sovelluspäivitykset ja prosessorin hyödyntämisen myös muihin

suoraviivaista raskasta laskentaa vaativiin tehtäviin.

Lopuksi esiteltiin keinoja muistin käytön vähentämiseen ja viipaleiden tukemiseen.

Tämän lisäksi käsiteltiin lohkoutumisen estosuodatuksen ja näyteadaptiivisen suoda-

tuksen ja ALF:n suorittamista samalla prosessorilla.
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Liite 1. ALF-TTA-1 prosessorin kriittinen polku

Operating Conditions: TCCOM Library: fsd0k_a_generic_core_1d0vtc

Wire Load Model Mode: enclosed

Startpoint: inst_c1_alf/fu_shifter/t1reg_regx0x

(rising edge-triggered flip-flop clocked by clk)

Endpoint: inst_c1_alf/inst_decoder/rf_RF_5_r1_opc_reg_regx1x

(rising edge-triggered flip-flop clocked by clk)

Path Group: clk
Path Type: max

Point Incr Path

--------------------------------------------------------------------------

clock clk (rise edge) 0.00 0.00

clock network delay (ideal) 0.00 0.00

inst_c1_alf/fu_shifter/t1reg_regx0x/CK (QDFERBRLX3)
0.00 # 0.00 r

inst_c1_alf/fu_shifter/t1reg_regx0x/Q (QDFERBRLX3) 0.34 0.34 r

inst_c1_alf/fu_shifter/fu_arch/A(0) 0.00 0.34 r

inst_c1_alf/fu_shifter/fu_arch/U178/O (BUFRLX16) 0.12 0.46 r

inst_c1_alf/fu_shifter/fu_arch/U252/O (INVRLX20) 0.06 0.52 f

inst_c1_alf/fu_shifter/fu_arch/U234/O (INVCKRLX8) 0.03 0.55 r

inst_c1_alf/fu_shifter/fu_arch/U211/O (OR3B1RLX3) 0.10 0.65 r

inst_c1_alf/fu_shifter/fu_arch/U224/O (ND2RLX4) 0.08 0.73 f
inst_c1_alf/fu_shifter/fu_arch/U213/O (NR2RLX6) 0.08 0.81 r

inst_c1_alf/fu_shifter/fu_arch/U212/O (NR2RLX6) 0.05 0.86 f

inst_c1_alf/fu_shifter/fu_arch/U340/O (NR2RLX6) 0.06 0.92 r

inst_c1_alf/fu_shifter/fu_arch/U312/O (AOI12RLX2) 0.07 0.99 f

inst_c1_alf/fu_shifter/fu_arch/U313/O (OR3B2RLX2) 0.14 1.13 f

inst_c1_alf/fu_shifter/fu_arch/U646/O (AOI12RLX2) 0.17 1.30 r

inst_c1_alf/fu_shifter/fu_arch/U322/O (ND3RLX6) 0.13 1.43 f

inst_c1_alf/fu_shifter/fu_arch/Z(0) 0.00 1.43 f
inst_c1_alf/fu_shifter/r1data(0) 0.00 1.43 f

inst_c1_alf/ic/socket_shift_2_data0(0) 0.00 1.43 f

inst_c1_alf/ic/shift_2/data0(0) 0.00 1.43 f

inst_c1_alf/ic/shift_2/U29/O (BUFRLX16) 0.13 1.56 f

inst_c1_alf/ic/shift_2/U157/O (AN2RLX4) 0.11 1.67 f

inst_c1_alf/ic/shift_2/databus1_alt(0) 0.00 1.67 f

inst_c1_alf/ic/U4197/O (NR2RLX6) 0.08 1.75 r

inst_c1_alf/ic/U1707/O (ND3RLX4) 0.08 1.82 f
inst_c1_alf/ic/bool_i1/databus1(0) 0.00 1.82 f

inst_c1_alf/ic/bool_i1/U9/O (ND2RLX4) 0.06 1.88 r

inst_c1_alf/ic/bool_i1/U10/O (ND2RLX3) 0.05 1.93 f

inst_c1_alf/ic/bool_i1/U31/O (INVCKRLX3) 0.04 1.97 r

inst_c1_alf/ic/bool_i1/U22/O (ND3RLX3) 0.06 2.03 f

inst_c1_alf/ic/bool_i1/U51/O (ND2RLX4) 0.08 2.11 r

inst_c1_alf/ic/bool_i1/U56/O (ND3RLX6) 0.11 2.23 f
inst_c1_alf/ic/bool_i1/data(0) 0.00 2.23 f

inst_c1_alf/ic/socket_bool_i1_data(0) 0.00 2.23 f

inst_c1_alf/rf_BOOL/t1data(0) 0.00 2.23 f

inst_c1_alf/rf_BOOL/U3/O (ND2RLX6) 0.08 2.31 r

inst_c1_alf/rf_BOOL/U8/O (ND2RLX6) 0.08 2.39 f

inst_c1_alf/rf_BOOL/guard(0) 0.00 2.39 f

inst_c1_alf/inst_decoder/rf_guard_BOOL_0 0.00 2.39 f

inst_c1_alf/inst_decoder/U2248/O (INVRLX16) 0.06 2.45 r
inst_c1_alf/inst_decoder/U8251/O (INVRLX20) 0.06 2.51 f

inst_c1_alf/inst_decoder/U9423/O (OR2B1RLX2) 0.13 2.64 f

inst_c1_alf/inst_decoder/U8100/O (ND3RLX6) 0.07 2.72 r

inst_c1_alf/inst_decoder/U9063/O (ND2RLX6) 0.07 2.79 f

inst_c1_alf/inst_decoder/U2132/O (INVRLX12) 0.07 2.86 r

inst_c1_alf/inst_decoder/U3389/O (INVRLX16) 0.05 2.91 f

inst_c1_alf/inst_decoder/U9137/O (NR2RLX6) 0.09 3.00 r

inst_c1_alf/inst_decoder/U4021/O (AN2RLX6) 0.18 3.18 r
inst_c1_alf/inst_decoder/U1174/O (NR2RLX4) 0.05 3.24 f

inst_c1_alf/inst_decoder/U1173/O (INVRLX6) 0.04 3.28 r

inst_c1_alf/inst_decoder/U5212/O (OR4B2RLX3) 0.08 3.36 r

inst_c1_alf/inst_decoder/U4886/O (ND3RLX4) 0.07 3.44 f

inst_c1_alf/inst_decoder/U4885/O (NR2RLX4) 0.08 3.52 r

inst_c1_alf/inst_decoder/U4685/O (AN3RLX4) 0.15 3.66 r

inst_c1_alf/inst_decoder/U790/O (ND3RLX4) 0.07 3.73 f
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inst_c1_alf/inst_decoder/U827/O (ND3RLX4) 0.05 3.78 r

inst_c1_alf/inst_decoder/U9049/O (ND2RLX2) 0.04 3.81 f

inst_c1_alf/inst_decoder/rf_RF_5_r1_opc_reg_regx1x/D (QDFFRBRLX2)

0.00 3.81 f

data arrival time 3.81

clock clk (rise edge) 4.10 4.10

clock network delay (ideal) 0.00 4.10
clock uncertainty -0.05 4.05

inst_c1_alf/inst_decoder/rf_RF_5_r1_opc_reg_regx1x/CK (QDFFRBRLX2)

0.00 4.05 r

library setup time -0.24 3.81

data required time 3.81

--------------------------------------------------------------------------

data required time 3.81

data arrival time -3.81
--------------------------------------------------------------------------

slack (MET) 0.00
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Liite 2. ALF-TTA-2 prosessorin kriittinen polku

Operating Conditions: TCCOM Library: fsd0k_a_generic_core_1d0vtc

Wire Load Model Mode: enclosed

Startpoint: inst_c1_alf/fu_mul_1/t1reg_regx6x

(rising edge-triggered flip-flop clocked by clk)

Endpoint: inst_c1_alf/fu_mul_1/r1reg_regx28x

(rising edge-triggered flip-flop clocked by clk)

Path Group: clk
Path Type: max

Des/Clust/Port Wire Load Model Library

------------------------------------------------

c1_alf_top enG200K fsd0k_a_generic_core_1d0vtc

fu_mul_always_2_dataw32_busw32_3

enG5K fsd0k_a_generic_core_1d0vtc

Point Incr Path

--------------------------------------------------------------------------

clock clk (rise edge) 0.00 0.00

clock network delay (ideal) 0.00 0.00

inst_c1_alf/fu_mul_1/t1reg_regx6x/CK (QDFERBRLX3) 0.00 # 0.00 r

inst_c1_alf/fu_mul_1/t1reg_regx6x/Q (QDFERBRLX3) 0.38 0.38 r

inst_c1_alf/fu_mul_1/U395/O (XOR2RLX4) 0.17 0.55 r
inst_c1_alf/fu_mul_1/U51/O (INVRLX6) 0.08 0.63 f

inst_c1_alf/fu_mul_1/U930/O (ND2RLX6) 0.13 0.75 r

inst_c1_alf/fu_mul_1/U470/O (OAI22RLX2) 0.11 0.86 f

inst_c1_alf/fu_mul_1/U596/CO (FA1RLX2) 0.22 1.08 f

inst_c1_alf/fu_mul_1/fu_archxmult_84xU559/S (FA1RLX1)

0.24 1.33 r

inst_c1_alf/fu_mul_1/U766/S (FA1RLX2) 0.51 1.83 f

inst_c1_alf/fu_mul_1/U584/S (FA1RLX2) 0.49 2.33 f
inst_c1_alf/fu_mul_1/U66/O (NR2RLX3) 0.08 2.41 r

inst_c1_alf/fu_mul_1/U65/O (OAI12RLX1) 0.08 2.49 f

inst_c1_alf/fu_mul_1/U146/O (AOI12RLX2) 0.11 2.60 r

inst_c1_alf/fu_mul_1/U147/O (OAI12RLX2) 0.08 2.69 f

inst_c1_alf/fu_mul_1/U831/O (AOI13RLX2) 0.14 2.82 r

inst_c1_alf/fu_mul_1/U138/O (INVRLX3) 0.09 2.91 f

inst_c1_alf/fu_mul_1/U319/O (ND2RLX6) 0.06 2.97 r

inst_c1_alf/fu_mul_1/U115/O (ND2RLX4) 0.06 3.03 f
inst_c1_alf/fu_mul_1/U779/O (AOI12RLX1) 0.14 3.17 r

inst_c1_alf/fu_mul_1/U1000/O (XOR2RLX1) 0.08 3.25 f

inst_c1_alf/fu_mul_1/r1reg_regx28x/D (DFERBRLX1) 0.00 3.25 f

data arrival time 3.25

clock clk (rise edge) 3.60 3.60

clock network delay (ideal) 0.00 3.60
clock uncertainty -0.05 3.55

inst_c1_alf/fu_mul_1/r1reg_regx28x/CK (DFERBRLX1) 0.00 3.55 r

library setup time -0.30 3.25

data required time 3.25

--------------------------------------------------------------------------

data required time 3.25

data arrival time -3.25

--------------------------------------------------------------------------
slack (MET) 0.00
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Liite 3. ALF-TTA-3 prosessorin kriittinen polku

Operating Conditions: TCCOM Library: fsd0k_a_generic_core_1d0vtc

Wire Load Model Mode: enclosed

Startpoint: inst_c1_alf/fu_shifter/t1reg_regx0x

(rising edge-triggered flip-flop clocked by clk)

Endpoint: inst_c1_alf/fu_add_3/o1reg_regx5x

(rising edge-triggered flip-flop clocked by clk)
Path Group: clk

Path Type: max

Point Incr Path

--------------------------------------------------------------------------

clock clk (rise edge) 0.00 0.00
clock network delay (ideal) 0.00 0.00

inst_c1_alf/fu_shifter/t1reg_regx0x/CK (QDFFSBRLX3) 0.00 # 0.00 r

inst_c1_alf/fu_shifter/t1reg_regx0x/Q (QDFFSBRLX3) 0.32 0.32 f

inst_c1_alf/fu_shifter/U596/O (INVRLX12) 0.08 0.40 r

inst_c1_alf/fu_shifter/U493/O (OR2B1RLX3) 0.15 0.55 r

inst_c1_alf/fu_shifter/U224/O (INVRLX6) 0.08 0.63 f

inst_c1_alf/fu_shifter/U664/O (AOI22RLX2) 0.15 0.78 r

inst_c1_alf/fu_shifter/U585/O (AN2RLX4) 0.16 0.95 r
inst_c1_alf/fu_shifter/U416/O (MAOI1RLX2) 0.17 1.12 r

inst_c1_alf/fu_shifter/U556/O (AOI12RLX2) 0.10 1.22 f

inst_c1_alf/fu_shifter/U267/O (NR2RLX4) 0.09 1.31 r

inst_c1_alf/fu_shifter/U180/O (NR2RLX2) 0.05 1.37 f

inst_c1_alf/fu_shifter/U671/O (OR4B2RLX3) 0.20 1.56 f

inst_c1_alf/fu_shifter/r1data(5) 0.00 1.56 f

inst_c1_alf/ic/socket_shifter_o1_data0(5) 0.00 1.56 f

inst_c1_alf/ic/shifter_o1/data0(5) 0.00 1.56 f
inst_c1_alf/ic/shifter_o1/U74/O (INVRLX8) 0.10 1.66 r

inst_c1_alf/ic/shifterb_o1/U5/O (AN2B1RLX2) 0.07 1.73 f

inst_c1_alf/ic/shifter_o1/databus4_alt(5) 0.00 1.73 f

inst_c1_alf/ic/U643/O (INVRLX3) 0.06 1.80 r

inst_c1_alf/ic/U1319/O (ND2RLX6) 0.07 1.87 f

inst_c1_alf/ic/U1206/O (BUFRLX6) 0.11 1.97 f

inst_c1_alf/ic/add_3_i2/databus4(5) 0.00 1.97 f

inst_c1_alf/ic/add_3_i2/U153/O (AOI22RLX2) 0.13 2.10 r
inst_c1_alf/ic/add_3_i2/U87/O (OAI112RLX2) 0.10 2.20 f

inst_c1_alf/ic/add_3_i2/U88/O (OR2B1RLX2) 0.12 2.33 f

inst_c1_alf/ic/add_3_i2/U38/O (OR4B2RLX3) 0.16 2.48 f

inst_c1_alf/ic/add_3_i2/U115/O (OR2B1RLX2) 0.14 2.62 f

inst_c1_alf/ic/add_3_i2/data(5) 0.00 2.62 f

inst_c1_alf/ic/socket_add_3_i2_data(5) 0.00 2.62 f

inst_c1_alf/fu_add_3/o1data(5) 0.00 2.62 f
inst_c1_alf/fu_add_3/U188/O (AO222RLX1) 0.28 2.90 f

inst_c1_alf/fu_add_3/o1reg_regx5x/D (QDFFRBRLX2) 0.00 2.90 f

data arrival time 2.90

clock clk (rise edge) 3.20 3.20

clock network delay (ideal) 0.00 3.20

clock uncertainty -0.05 3.15

inst_c1_alf/fu_add_3/o1reg_regx5x/CK (QDFFRBRLX2) 0.00 3.15 r
library setup time -0.25 2.90

data required time 2.90

--------------------------------------------------------------------------

data required time 2.90

data arrival time -2.90

--------------------------------------------------------------------------

slack (MET) 0.00
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Liite 4. Ekvivalenttiporttien jakautuminen prosessorien eri lohkojen välillä

ALF-TTA-1 ALF-TTA-2 ALF-TTA-3

-----------------------------------------------------

Kytkentäverkko 92968 78994 57826

-----------------------------------------------------

--------------------------------------------------

Käskylogiikka 40018 15535 16500
--------------------------------------------------

Käskydekooderi 36100 13458 14389

Käskynhaku 3232 1731 1735

Käskynpurkaja 687 346 376

--------------------------------------------------

Rekisteriyksiköt 35097 33316 23478
--------------------------------------------------

RF-1 5676 5581 3916

RF-0 6103 5509 3969

RF-5 5949 5616 3989

RF-4 5701 5613 3932

RF-3 5768 5613 3900

RF-2 5834 5346 3723

BOOL 67 39 49

-------------------------------------------------

ADD4-yksiköt 6615 6429 4435

--------------------------------------------------

ADD4-1 3155 3258 2251

ADD4-0 3460 3171 2184

--------------------------------------------------
Kertolaskuyksiköt 34506 44588 19606

--------------------------------------------------

MUL-4 4336 5615 2403

MUL-3 4285 5422 2608

MUL-5 4266 5848 2367

MUL-0 4332 5543 2409

MUL-2 4364 5398 2518

MUL-1 4351 5358 2462
MUL-6 4289 5743 2516

MUL-7 4283 5663 2323

--------------------------------------------------

LSU-yksiköt 2421 2272 2066

--------------------------------------------------

LSU_SMEM2 1700 1596 1453
LSU_SMEM1 721 675 613

--------------------------------------------------

Yhteenlaskuyksiköt 7024 6684 5166

--------------------------------------------------

ADD-2 1170 1072 876

ADD-3 1115 1097 885

ADD-5 1188 1168 854
ADD-1 1105 1108 861

ADD-0 1251 1155 841

ADD-4 1195 1084 849

--------------------------------------------------

Muut 6724 6020 3997

--------------------------------------------------

SHIFTER 3089 3090 2153
COMPARE 1695 1220 805

LOGIC 1152 822 564

STATUS 406 404 270

SCALE_CLIP 334 452 191

--------------------------------------------------

YHTEENSÄ 225372 193837 133074
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Liite 5. Tehonkulutuksen (uW) jakautuminen prosessorien eri lohkojen välillä
kellotaajuudella 243 MHz

ALF-TTA-1 ALF-TTA-2 ALF-TTA-3

-----------------------------------------------------

Kytkentäverkko 8020 6205 8770

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

Käskylogiikka 11157 5954 6000

-----------------------------------------------------

Käskydekooderi 8841 4579 4637

Käskynhaku 1707 936 935

Käskynpurkaja 609 439 428

-----------------------------------------------------

Rekisteriyksiköt 6821 6497 4791

-----------------------------------------------------

RF-1 1139 1103 815

RF-0 1141 1082 794

RF-5 1150 1095 800

RF-4 1126 1072 798

RF-3 1127 1070 796
RF-2 1133 1069 783

BOOL 5 5 5

-----------------------------------------------------

ADD4-yksiköt 1454 1393 1061

-----------------------------------------------------

ADD4-1 689 700 533

ADD4-0 766 692 528

-----------------------------------------------------

Kertolaskuyksiköt 3282 4041 2544

-----------------------------------------------------

MUL-4 444 542 349

MUL-3 402 497 331

MUL-5 473 626 336
MUL-0 419 491 317

MUL-2 404 479 312

MUL-1 393 470 314

MUL-6 380 488 311

MUL-7 366 448 274

-----------------------------------------------------

LSU-yksiköt 509 475 440
-----------------------------------------------------

LSU_DATAMEM 323 306 282

LSU_SHAREDMEM 186 170 158

-----------------------------------------------------

Yhteenlaskuyksiköt 1552 1464 1126

-----------------------------------------------------

ADD-2 261 242 193
ADD-3 250 242 192

ADD-5 268 246 189

ADD-1 247 244 187

ADD-0 256 249 185

ADD-4 270 241 180

-----------------------------------------------------

Muut 806 774 535
-----------------------------------------------------

SHIFTER 246 243 175

COMPARE 195 182 127

LOGIC 179 173 116

STATUS 112 111 74

CLIP 58 62 38

-----------------------------------------------------
KOKONAISTEHO 33600 26803 25268


