
 

i 
 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ 

 

 

Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Τ Ι Κ Η   Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α 

της φοιτήτριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου 

Πατρών 

 

Αποστόλου Δήμητρας Ανδριάνας 

Αριθμός Μητρώου: 1019028 

 

ΘΕΜΑ 

Υλοποίηση του αποκωδικοποιητή JPEG σε τεχνολογία 
FPGA με χρήση σύνθεσης υψηλού επιπέδου (High-

Level Synthesis, HLS) 

 

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

     Θεοδωρίδης Γεώργιος 

     Επίκουρος Καθηγητής 

 

Αριθμός Διπλωματικής Εργασίας: 

……………………….  

Πάτρα, Οκτώβριος 2021 



 

ii 
 

 



 

iii 
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Πιστοποιείται ότι η Διπλωματική Εργασία με τίτλο 

Υλοποίηση του αποκωδικοποιητή JPEG σε τεχνολογία FPGA 
με χρήση σύνθεσης υψηλού επιπέδου (High-Level Synthesis, 

HLS) 

 

της φοιτήτριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Τεχνολογίας Υπολογιστών 

Αποστόλου Δήμητρας Ανδριάνας του Αθανασίου 

Αριθμός Μητρώου: 1019028 

 

Παρουσιάστηκε δημόσια στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Τεχνολογίας Υπολογιστών στις 

…….../……../……… 

και εξετάστηκε από την ακόλουθη εξεταστική επιτροπή: 

Θεοδωρίδης Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών(επιβλέπων) 

Παλιουράς Βασίλης, Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Τεχνολογίας Υπολογιστών (μέλος επιτροπής) 

Κουφοπαύλου Οδυσσέας, Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών (μέλος επιτροπής) 

 

Ο/Η Επιβλέπων/ουσα  Ο/Η Διευθυντής/τρια του 
Τομέα 

   
 

Θεοδωρίδης Γεώργιος  Καλύβας Γρηγόριος 
Επίκουρος Καθηγητής  Καθηγητής 



 

iv 
 

 

  



 

v 
 

Στοιχεία διπλωματικής εργασίας 

 

Θέμα: Υλοποίηση του αποκωδικοποιητή JPEG σε τεχνολογία FPGA με 

χρήση σύνθεσης υψηλού επιπέδου (High-Level Synthesis, HLS) 

 

Φοιτήτρια: Αποστόλου Δήμητρα Ανδριάνα 

 

Ομάδα επίβλεψης: 

Επίκουρος Καθηγητής Θεοδωρίδης Γεώργιος 

 

Εργαστήρια: 

Εργαστήριο Σχεδιασμού Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων 

 

  



 

vi 
 

  



 

vii 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

                                               

Στην σύγχρονη εποχή με την ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας, οι περισσότερες 
ηλεκτρονικές συσκευές έχουν την δυνατότητα λήψης, αποθήκευσης και αποστολής 
φωτογραφιών σε διαδικτυακά διαθέσιμα αποθηκευτικά μέσα. Αυτό δημιούργησε την 
ανάγκη για γρήγορη και ποιοτική κωδικοποίηση της εικόνας, πράγμα που οδήγησε στη 
δημιουργία του προτύπου JPEG το οποίο έχει τα κατάλληλα χαρακτηριστικά και τις 
δυνατότητες που χρειάζονται ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συστήματα με μικρές 
απαιτήσεις σε μνήμη, προσφέροντας ταυτόχρονα υψηλό βαθμό συμπίεσης της εικόνας.  

Σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η σύνθεση υψηλού επιπέδου του 
αλγορίθμου του αποκωδικοποιητή JPEG. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο 
Vivado HLS της Xilinx. Αρχικά, ο αλγόριθμος εισάγεται στο εργαλείο του Vivado HLS όπου 
πραγματοποιείται η σύνθεσή του, η οποία καταλήγει σε μία RTL περιγραφή. Στη συνέχεια 
εφαρμόζεται μια σειρά βελτιστοποιήσεων μέσω των τεχνικών που υποστηρίζει το εργαλείο 
αυτό προκειμένου να παραχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Η τελική υλοποίηση 
κρίνεται ως προς τη μείωση της καθυστέρησης και την χρήση των πόρων υλικού που 
απαιτούνται. 
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ABSTRACT 

In modern times with the rapid development of technology, most electronic devices have the 

ability to capture, store and upload photos to online storage media. This has created the need 

for fast and high quality image encoding, which has led to the creation of the JPEG standard 

which has the necessary features and capabilities needed to be used in systems with low 

memory requirements, while offering a high degree of image compression.  

The purpose of this thesis is the high-level synthesis of the JPEG decoder algorithm. For this 

purpose, the Vivado HLS tool from Xilinx was used. First, the algorithm is imported into the 

Vivado HLS tool where its synthesis is implemented, which results in an RTL description. Then 

a series of optimizations are applied through the techniques supported by this tool in order 

to produce the best possible result. The final implementation is judged in terms of latency 

reduction and the use of hardware resources required. 
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Κεφάλαιο 1   

Αντικείμενο και στόχοι της 
εργασίας – Σχεδιαστική προσέγγιση 

που ακολουθήθηκε 

Στη σύγχρονη εποχή, τα FPGAs έχουν αξιοσημείωτο ρόλο στην ανάπτυξη των 

ολοκληρωμένων και ενσωματωμένων συστημάτων, λόγω της ικανότητας τους να ξεκινούν 

την ανάπτυξη του λογισμικού συστήματος ταυτόχρονα με το υλικό, να δίνουν τη δυνατότητα 

προσομοίωσης της απόδοσης του συστήματος σε πολύ πρώιμο στάδιο της ανάπτυξης του 

και να επιτρέπουν διάφορες δοκιμές και επαναλήψεις κατάτμησης του συστήματος πριν από 

τον τελικό σχεδιασμό της αρχιτεκτονικής του συστήματος. 

Επομένως, η ανάγκη για ανάπτυξη σύνθετων εφαρμογών σε τεχνολογίες FPGA, 

οδήγησε στην ανάπτυξη διάφορων εργαλείων που προσφέρουν στο σχεδιαστή τη 

δυνατότητα γρήγορης και εύκολης σχεδίασης. Ένα από αυτά τα εργαλεία είναι και το Vivado 

HLS στο οποίο γίνεται μετάφραση μίας γλώσσας υψηλού επιπέδου σε γλώσσα υλικού. Οι 

μηχανικοί που αναπτύσσουν υλικό FPGA σε γλώσσες υψηλού επιπέδου, χρησιμοποιώντας 

εργαλεία σχεδιασμού σύνθεσης υψηλού επιπέδου, μειώνουν σημαντικά την προσπάθεια 

σχεδιασμού τους σε σύγκριση με τους μηχανικούς που γράφουν υλικό σε επίπεδο 

καταχωρητών (RTL). Αυτό συμβαίνει επειδή ο κώδικας λογισμικού είναι πιο συνοπτικός και 

πολύ πιο εύκολο να διαβαστεί και να κατανοηθεί για μελλοντικές βελτιώσεις ή συντήρηση 

σε σύγκριση με τον RTL κώδικα. Η συνοπτικότητα και η αναγνωσιμότητα του λογισμικού 

σημαίνουν λιγότερα σφάλματα στη σχεδίαση του FPGA. Τέλος μιας και η  μείωση του χρόνου 

σχεδίασης FPGA με τη χρήση του HLS είναι σημαντική, η βελτιωμένη παραγωγικότητα των 

σχεδιαστών οδηγεί σε ταχύτερο χρόνο διάθεσης στην αγορά. 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία υλοποιείται το πρότυπο JPEG για 

αποκωδικοποίηση εικόνας με τη χρήση των μεθόδων της σύνθεσης υψηλού επιπέδου. Το 

JPEG αποτελεί ένα πρότυπο απωλεστικής συμπίεσης εικόνας που χρησιμοποιείται για την 

αποθήκευση εικόνων σε συμπιεσμένη μορφή. Η αξιοσημείωτη ποιότητα του JPEG είναι ότι 

επιτυγχάνει υψηλές αναλογίες συμπίεσης με μικρή απώλεια ποιότητας. Ο βαθμός συμπίεσης 

μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τις ανάγκες της εφαρμογής. Η μορφή JPEG είναι αρκετά 

δημοφιλής και χρησιμοποιείται σε πολλές συσκευές όπως ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές 

και αποτελεί επίσης τη μορφή που επιλέγεται για την ανταλλαγή εικόνων μεγάλου μεγέθους 

σε περιορισμένου εύρους ζώνης περιβάλλον, όπως το Διαδίκτυο. 
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Σε πρώτο στάδιο, ο αλγόριθμος του JPEG αποκωδικοποιητή εισήχθη στο εργαλείο του 

Vivado HLS, επιλέχθηκε πλατφόρμα FPGA της οικογένειας Kintex-7 και αναπτύχθηκε το 

κατάλληλο αρχείο (testbench) για έλεγχο των αποτελεσμάτων που θα παραχθούν από τον 

συνθέσιμο κώδικα. Έπειτα αφότου πραγματοποιήθηκε προσομοίωση του κώδικα C και 

ελέγχθηκε η ορθότητα του αποτελέσματος, προχωρήσαμε στη σύνθεση του κώδικα. Μέσω 

των αναφορών σύνθεσης που παράχθηκαν με την ολοκλήρωση της σύνθεσης, 

παρατηρήθηκε αρκετή καθυστέρηση της υλοποίησης και ξεκίνησε μια διαδικασία 

εφαρμογής βελτιστοποιήσεων για τη βελτίωσή της. 

Η διαδικασία βελτιστοποίησης της καθυστέρησης της υλοποίησης σε συνδυασμό με 

ισότιμη κατανάλωση των πόρων του συστήματος, περιλάμβανε τη συνεχή εφαρμογή 

ντιρεκτίβων βελτιστοποίησης στις διάφορες συναρτήσεις και βρόχους του αλγορίθμου 

διαφορετικών επιπέδων ιεραρχίας και τη συλλογή, σύγκριση και αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων. Συγκεκριμένα εφαρμόστηκε η τεχνική bottom-up flow όπου η 

βελτιστοποίηση ξεκινάει από τα κατώτερα επίπεδα ιεραρχίας και προχωράει προς τα 

ανώτερα. Χρησιμοποιώντας μία ιεραρχική αναπαράσταση των συναρτήσεων του 

αλγορίθμου, όπως φαίνεται στο Σχήμα 1.1, εφαρμόστηκαν βήμα-βήμα οι κατάλληλες 

βελτιστοποιήσεις.  

 

Σχήμα 1.1: Ιεραρχική δομή του αλγόριθμου αποκωδικοποίησης JPEG 

 

Επομένως, ξεκινώντας από τη συνάρτηση IDCT_calc, η οποία εκτελεί τους 

αντίστροφους διακριτούς μετασχηματισμούς συνημιτόνου και η οποία περιέχει δύο 

εμφωλευμένους βρόχους, εφαρμόστηκαν οι ντιρεκτίβες UNROLL και PIPELINE και λήφθηκαν 

τα αποτελέσματα για σύγκριση και αξιολόγηση. Ένα πρόβλημα που προέκυψε ήταν αυτό της 

μη λήψης του βέλτιστου Initiation Interval και της μεγάλης καθυστέρησης, λόγω της 

καθυστέρησης των πράξεων με μεταβλητές κινητής υποδιαστολής και λόγω του ότι σε έναν 

ξετυλιγμένο βρόχο υπάρχει η δυνατότητα ανάγνωσης μόνο δύο τιμών από τη μνήμη. Αυτό 

ξεπεράστηκε με την εφαρμογή της ντιρεκτίβας ARRAY_PARTITION μέσω της οποίας 
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διαχωρίστηκε ο πίνακας εισόδου σε μικρότερους πίνακες, δίνοντας πλέον την ικανότητα 

ανάγνωσης πολλαπλών τιμών ταυτόχρονα. Ωστόσο αυτό αύξησε την κατανάλωση των πόρων 

του συστήματος, πράγμα που μερικές φορές οδήγησε σε μεγαλύτερη κατανάλωση των 

πόρων από τους διαθέσιμους. Αυτό ξεπεράστηκε με τη χρήση της βελτιστοποίησης 

Expression Balancing όπου δίνεται η δυνατότητα καλύτερου διαμοιρασμού των  λειτουργιών 

και πόρων που αφορούν τις πράξεις με κινητής υποδιαστολής μεταβλητές. Έχοντας, 

επομένως, λύσει και αυτό το πρόβλημα εξετάστηκε και η εφαρμογή δύο ακόμα 

βελτιστοποιήσεων. Η μία αφορούσε τη χρήση μίας IF συνθήκης στην πράξη του αντίστροφου 

διακριτού μετασχηματισμού και απέτρεπε επιπλέον πράξεις με μηδενικά εκεί που δεν ήταν 

απαραίτητο. Ωστόσο, παρά τη βελτιστοποίηση στην καθυστέρηση που προσέφερε, δεν ήταν 

δυνατό να συνδυαστεί με άλλες βελτιστοποιήσεις οπότε δεν χρησιμοποιήθηκε. Η δεύτερη 

βελτιστοποίηση αφορούσε τη χρήση ενός πίνακα με τις προϋπολογισμένες τιμές 

συνημιτόνου προκειμένου στον αντίστροφο διακριτό μετασχηματισμό συνημιτόνου  να μην 

υπάρχει κλήση της συνάρτησης cos() που υπολογίζει επιτόπου το αποτέλεσμα αλλά 

εντούτοις ήδη έτοιμα προϋπολογισμένα προσβάσιμα αποτελέσματα, μειώνοντας το χρόνο 

εκτέλεσης.  

Για τη συνάρτηση PerformIDCT, η οποία λαμβάνει ως εισόδους μπλοκ 

εικονοστοιχείων, τα οποία τροφοδοτεί στη συνάρτηση IDCT_calc, ακολουθήθηκε η ίδια 

διαδικασία εφαρμογής των ντιρεκτίβων UNROLL και PIPELINE. Μιας και η συνάρτηση αυτή 

είναι από τις πιο «χρονοβόρες» του αλγορίθμου, δόθηκε ιδιαίτερη βάση και μελετήθηκε 

ξεχωριστά από τις υπόλοιπες, καθώς οι συνδυασμοί των ντιρεκτίβων που θα μπορούσαν να 

εφαρμοστούν ήταν πολλοί. Έπειτα από λεπτομερή μελέτη των αποτελεσμάτων και 

απορρίπτοντας εκείνες τις τεχνικές που οδηγούσαν σε κατανάλωση περισσότερων πόρων 

από τους διαθέσιμους, λήφθηκαν κάποιοι βέλτιστοι συνδυασμοί τεχνικών βελτιστοποίησης, 

οι οποίοι στη συνέχεια συνδυάστηκαν και με άλλους. 

Παρόμοια, στις συναρτήσεις DequantizeBlock(), DeZigΖag() και TransformArray() 

χρησιμοποιήθηκαν οι ντιρεκτίβες UNROLL και PIPELINE και λήφθηκαν τα αντίστοιχα 

αποτελέσματα και συγκρίθηκαν μεταξύ τους. Παρόλο που και σε αυτές τις περιπτώσεις 

προέκυψαν τα προβλήματα μη βέλτιστης καθυστέρησης της υλοποίησης, δεν εφαρμόστηκε 

η ντιρεκτίβα ARRAY_PARTITION καθώς ο διαχωρισμός τόσων πολλών πινάκων σε 

μικρότερους θα οδηγούσε σε υπερβολικά μεγάλη κατανάλωση πόρων που δεν υπήρχαν 

διαθέσιμοι. 

Η συνάρτηση DecodeSingleBlock που περιλαμβάνει όλες τις παραπάνω που 

αναφέρθηκαν, παρατηρήθηκε ότι έχει δομή τέτοια όπου οι κλήσεις των συναρτήσεων που 

περιέχει γίνονται με τέτοιο τρόπο ώστε η παραγωγή εξόδου της μίας να καταναλώνεται 

άμεσα ως είσοδος από την επόμενη. Η δομή αυτή επιτρέπει τη χρήση της ντιρεκτίβας 

DATAFLOW, η οποία μόλις μία έξοδος από μια συνάρτηση γίνει διαθέσιμη την τροφοδοτεί 

ως είσοδο στην επόμενη, μειώνοντας έτσι τη συνολική καθυστέρηση. Επιλέξαμε να 

εφαρμόσουμε τη συγκεκριμένη ντιρεκτίβα με τη χρήση ping-pong buffers καθώς η 

συνάρτηση DeZigZag δεν δέχεται τις εισόδους με τη σειρά με την οποία παράγονται από την 

προηγούμενη συνάρτηση και χρειάζεται τυχαία προσπέλαση των δεδομένων. 

Ένα τελευταίο σημείο που χρειάζεται βελτιστοποίηση και ιδιαίτερη προσοχή μιας και 

εισάγει σημαντική καθυστέρηση είναι η συνάρτηση ProcessHuffmanBlock, στην οποία 

εκτελείται η αποκωδικοποίηση των Huffman κωδικών. Η καθυστέρηση αυτή οφείλεται στην 

εκτεταμένη αναζήτηση των κωδικών στα Huffman Tables. Με γνώμονα αυτό, έγινε 

προσπάθεια εισαγωγής μιας νέας υλοποίησης όπου η αναζήτηση θα εισάγει μικρότερη 
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καθυστέρηση. Η τακτική που χρησιμοποιήθηκε αφορά τη δημιουργία ενός πίνακα όπου θα 

αποθηκεύει τη διεύθυνση βάσης του κάθε μήκους των κωδικών στα Huffman Tables αλλά 

και τον αριθμό των κωδικών που αντιστοιχούν στο κάθε μήκος. Έτσι, για συγκεκριμένου 

μήκους κωδικό η αναζήτηση στα Huffman Tables, θα ξεκινάει και θα τελειώνει μόνο στο 

συγκεκριμένο τμήμα των Huffman Tables που αντιστοιχεί στους κωδικούς αυτού του μήκους.  

Τελικά, οι παραπάνω βελτιστοποιήσεις συνδυάστηκαν και έδωσαν έναν 

βελτιστοποιημένο JPEG αποκωδικοποιητή με καθυστέρηση τριών τάξεων μεγέθους 

μικρότερης της αρχικής. 

Ως τελευταίο στάδιο, πραγματοποιήθηκε RTL Co – Simulation, δηλαδή ελέγχθηκε το 

υλικό που έχει παραχθεί μέσω της σύνθεσης για την ορθότητα των αποτελεσμάτων του. Αυτό 

πραγματοποιήθηκε σε τμήματα του κώδικα μιας και για ολόκληρο το σχεδιασμό λόγω 

ορισμένων προβλημάτων του εργαλείου δεν ήταν δυνατό να ολοκληρωθεί η διαδικασία. 

Δηλαδή δημιουργήθηκε και εφαρμόστηκε αρχείο ελέγχου ορθότητας των αποτελεσμάτων 

(testbench) για κάθε τμήμα του κώδικα ξεχωριστά. 
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Κεφάλαιο 2  

JPEG 

2.1 Εισαγωγή  

Το JPEG αποτελεί ένα πρότυπο απωλεστικής συμπίεσης εικόνας που χρησιμοποιείται 

για την αποθήκευση εικόνων σε συμπιεσμένη μορφή. Ο όρος «JPEG» αποτελεί ακρωνύμιο 

της ομάδας Joint Photographic Experts Group, που δημιούργησε το πρότυπο το 1992. Η 

αξιοσημείωτη ποιότητα του JPEG είναι ότι επιτυγχάνει υψηλές αναλογίες συμπίεσης με 

μικρή απώλεια ποιότητας. 

Η μορφή JPEG είναι αρκετά δημοφιλής και χρησιμοποιείται σε πολλές συσκευές όπως 

ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές και αποτελεί επίσης τη μορφή που επιλέγεται για την 

ανταλλαγή εικόνων μεγάλου μεγέθους σε περιορισμένου εύρους ζώνης περιβάλλον, όπως 

το Διαδίκτυο. 

Ο αλγόριθμος JPEG είναι κατάλληλος για φωτογραφίες και πίνακες ρεαλιστικών 

σκηνών με ομαλές παραλλαγές τόνου και χρώματος, ενώ δεν προτιμάται σε εικόνες με 

πολλές άκρες και έντονες παραλλαγές καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πολλές αλλοιώσεις 

στην προκύπτουσα εικόνα. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι καλύτερο να χρησιμοποιούνται 

χωρίς απώλειες μορφές όπως PNG, TIFF ή GIF. Για το λόγο αυτό το JPEG πρότυπο δεν 

χρησιμοποιείται  σε ιατρικές και επιστημονικές εφαρμογές όπου η εικόνα πρέπει να 

αναπαράγει τα ακριβή δεδομένα όπως έχουν ληφθεί, μιας και η παραμικρή απώλεια μπορεί 

να οδηγήσει σε λάθος εκτιμήσεις. 

Μία εικόνα JPEG ενδέχεται να υποστεί περαιτέρω απώλειες εάν επεξεργάζεται συχνά 

και στη συνέχεια αποθηκεύεται. Η διαδικασία της αποσυμπίεσης και επανασυμπίεσης 

μπορεί να υποβαθμίσει περαιτέρω την ποιότητα της εικόνας. Για να  ξεπεραστεί αυτό το 

πρόβλημα, η εικόνα θα πρέπει να επεξεργαστεί και αποθηκευτεί σε μορφή χωρίς απώλειες 

και να μετατραπεί σε μορφή JPEG λίγο πριν την τελική μετάδοση στο επιθυμητό μέσο. Με 

τον τρόπο αυτό, εξασφαλίζονται οι ελάχιστες απώλειες λόγω συχνής αποθήκευσης. 

Τα αρχεία εικόνων που αποθηκεύονται με μορφή JPEG συχνότερα χρησιμοποιούν τις 

επεκτάσεις  .jpg ή .jpeg [13]. 

2.2 Δομή JPEG κωδικοποιητή 

Εν γένει, η διαδικασία συμπίεσης JPEG αποτελείται από την ανάγνωση των αρχικών 

πληροφοριών pixel, την επεξεργασία των πληροφοριών εικόνας, χρησιμοποιώντας διάφορες 
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τεχνικές που θα ελαχιστοποιήσουν τις απαραίτητες πληροφορίες που πρόκειται να 

διατηρηθούν σε ένα τελικό αρχείο .jpg, το οποίο με τη σειρά του μπορεί να 

αποκωδικοποιηθεί, όπως φαίνεται στο Σχήμα 2.1. 

 

 

Σχήμα 2.1:Κωδικοποίηση JPEG [10] 

 

Τα στάδια κωδικοποίησης JPEG παρουσιάζονται αναλυτικότερα παρακάτω [10]. 

2.2.1 Μετατροπή χρωματικού μοντέλου από RGB σε Y’CbCr 

Στόχος του JPEG είναι να συμπιέσει μια εικόνα με τρόπο τέτοιο που να εισάγει τη 

λιγότερο πιθανή παραμόρφωση στην ανθρώπινη αντίληψη. Επομένως, το πρώτο βήμα είναι 

η μετατροπή της εικόνας από το χρωματικό μοντέλο RGB στο Y’CbCr μοντέλο που διαθέτει 

επίσης τρία κανάλια, όπως φαίνεται στο παράδειγμα στο Σχήμα 2.2. Αυτά χαρτογραφούν πιο 

στενά την ανθρώπινη αντίληψη από το RGB. Το κανάλι Υ’ αντιπροσωπεύει τη φωτεινότητα 

ενός εικονοστοιχείου  και τα κανάλια Cb και Cr τον χρωματισμό (χωρισμένα σε μπλε και 

κόκκινα στοιχεία) [13]. 

Γενικότερα, αυτός είναι ο ίδιος χρωματικός χώρος που χρησιμοποιείται από την 

ψηφιακή έγχρωμη τηλεόραση, καθώς και  από τα ψηφιακά βίντεο συμπεριλαμβανομένων 

των DVD και είναι παρόμοιος με τον τρόπο με τον οποίο το χρώμα αναπαρίσταται σε 

αναλογικά PAL βίντεο και MAC. 

Το χρωματικό μοντέλο Y’CbCr επιτρέπει μεγαλύτερη συμπίεση χωρίς σημαντική 

επίδραση στην ποιότητα της εικόνας. Η συμπίεση είναι πιο αποδοτική καθώς οι πληροφορίες 

που αφορούν τη φωτεινότητα, οι οποίες είναι και οι πιο σημαντικές για την τελική αντίληψη 

της ποιότητας της εικόνας, περιορίζονται σε ένα μόνο κανάλι [11]. 

Για 8-bit RGB δεδομένα, η μετατροπή από/σε Y’CbCr μπορεί να εκφραστεί ως γραμμική 

αντιστοίχιση, όπως φαίνεται στην (2-1). 
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(2-1) 

 

Από τη στιγμή που πραγματοποιείται η μετατροπή, όλα τα παρακάτω βήματα 

εκτελούνται ξεχωριστά για κάθε κανάλι. 

Υποθέτοντας πως οι λειτουργίες αυτές μπορούν να εκτελεστούν χωρίς απώλεια 

ακρίβειας (πχ λόγω κινητής υποδιαστολής ακρίβειας), αυτό το βήμα δεν περιέχει απώλειες. 

Δεδομένου ότι η απώλεια ακρίβειας είναι πολύ μικρή και οι τιμές εισόδου είναι ακέραιες, οι 

αρχικές τιμές RGB μπορούν να ανακτηθούν στρογγυλοποιώντας προς τα πίσω το αποτέλεσμα 

του μετασχηματισμού χωρίς καμία απώλεια [13].  

 

 

Σχήμα 2.2: Παράδειγμα μετατροπής χρωματικού μοντέλου RGB σε Y’CbCr [13] 

 

2.2.2 Υποδειγματοληψία (DownSampling) 

Η υποδειγματοληψία είναι ένα προαιρετικό βήμα στη συμπίεση JPEG, το οποίο 

εισήχθη λόγω της ανατομίας των ανθρώπινων ματιών. Ενώ υπάρχει πολύ μεγάλη αντίληψη 

της φωτεινότητας από τον οφθαλμό, η αντίληψη της απόχρωσης και του κορεσμού του 

χρώματος είναι σημαντικά μικρότερη. 

Χρησιμοποιώντας την πληροφορία αυτή, η συμπίεση μπορεί να γίνει ακόμα πιο 

αποτελεσματική. Με την υποδειγματοληψία γίνεται μείωση της χωρικής ανάλυσης των 

στοιχείων Cb και Cr [13]. 

Οι αναλογίες με τις οποίες γίνεται συνήθως η υποδειγματοληψία για εικόνες JPEG  

είναι 4:4:4 (χωρίς υποδειγματοληψία), 4:2:2 (μείωση κατά παράγοντα του 2 στην οριζόντια 

κατεύθυνση) ή συνηθέστερα 4:2:0 (μείωση κατά παράγοντα του 2 τόσο στην οριζόντια όσο 

και στην κάθετη κατεύθυνση). Για εικόνες σε κλίμακα του γκρι δεν πραγματοποιείται 

υποδειγματοληψία μιας και έχουν μόνο το στοιχείο Υ’. Οι διάφορες μορφές 

υποδειγματοληψίας φαίνονται και στο Σχήμα 2.3 [10]. 

Όταν πραγματοποιείται υποδειγματοληψία (εκτός από την περίπτωση 4:4:4), υπάρχει 

απώλεια πληροφορίας. 
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Σχήμα 2.3: Y’CbCr πρότυπα υποδειγματοληψίας [10] 

2.2.3 Ελάχιστη κωδικοποιημένη μονάδα (Minimum Coded Unit – MCU) 

Στην κωδικοποίηση JPEG τα δεδομένα χωρίζονται σε έναν αριθμό μπλοκ που 

ονομάζονται Ελάχιστες Κωδικοποιημένες Μονάδες (MCU). Οι μονάδες MCU δημιουργούνται 

απλά λαμβάνοντας έναν αριθμό τμημάτων (8x8 pixel) της εικόνας προέλευσης. 

Χρησιμοποιούνται για τη διάσπαση της εικόνας σε λειτουργικά μπλοκ δεδομένων, καθώς και 

για τον χειρισμό της τοπικής συσχέτισης της εικόνας για ένα δεδομένο τμήμα της εικόνας. 

Ο συντελεστής δειγματοληψίας υπαγορεύει πόσα τμήματα των 8x8 pixel πρέπει να 

τοποθετηθούν σε ένα MCU. Έτσι δημιουργούνται μπλοκ ελάχιστης μονάδας κωδικοποίησης 

(MCU) μεγέθους 8x8 (4: 4: 4 - χωρίς υποδειγματοληψία), 16 × 8 (4: 2: 2 - για 

υποδειγματοληψία), ή συχνότερα 16 × 16 (4: 2: 0 - για υποδειγματοληψία). Στη συμπίεση 

βίντεο, τα MCU ονομάζονται macroblocks. 

 

 

Σχήμα 2.4: Χωρισμός εικόνας JPEG σε MCUs [10] 

 

Η διάταξη των μονάδων δεδομένων θα είναι πάντα από αριστερά προς τα δεξιά και 

από πάνω προς τα κάτω. Αυτή η σειρά ισχύει για τα εικονοστοιχεία μέσα σε ένα μπλοκ 8x8, 

για τα (σχετικά με τη φωτεινότητα) 8x8 μπλοκ στο MCU και για τα MCU στην εικόνα.  
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Σχήμα 2.5: Χωρισμός εικόνας JPEG σε MCUs  και διάταξη των μπλοκ που περιέχουν [10] 

 

Το Σχήμα 2.5 απεικονίζει το περιεχόμενο της MCU μονάδας για την τυπική 

υποδειγματοληψία 4: 2: 0, που αποτελείται από 4 μπλοκ φωτεινότητας(Υ’) και 2 μπλοκ 

χρωματισμού(Cb και Cr). Δεδομένου ότι η επεξεργασία γίνεται σε μπλοκ 8x8, το MCU πάντα 

παρουσιάζεται με τη σειρά μπλοκ Y_Y_Y_Y_Cb_Cr. 

Ο Πίνακας 2-1 παρακάτω παρουσιάζει την οργάνωση των μπλοκ και το μέγεθος των 

pixel μιας μονάδας MCU για τους πιο κοινούς συντελεστές υποδειγματοληψίας [10]. 

 

 

Πίνακας 2-1: Οργάνωση και μέγεθος μονάδων MCU [10] 

 

2.2.4 Διακριτός μετασχηματισμός συνημιτόνου (DCT) 

Ο διακριτός μετασχηματισμός συνημιτόνου αποτελεί ένα από τα πιο βασικά δομικά 

στοιχεία για την συμπίεση JPEG.  

Ο DCT σχετίζεται με την ανάλυση Fourier όπου οι συναρτήσεις του χρόνου μπορούν να 

αποσυντεθούν στις συχνότητές τους. Μελέτη του ανθρώπινου ματιού αποκάλυψε ότι αυτό 

είναι καλό στην ανίχνευση της διακύμανσης της φωτεινότητας σε μια ευρεία περιοχή αλλά 

λιγότερο ευαίσθητo σε αλλαγές σε μια μικρή περιοχή, δηλαδή ότι η ευαισθησία μειώνεται 

με τις πληροφορίες συχνότητας. Ο DCT χρησιμοποιείται για τη μεταφορά των 8x8 μπλοκ 

εικόνων από το πεδίο του χώρου στο πεδίο της συχνότητας. Μια εικόνα συνεχούς τόνου 

μπορεί να αναπαρασταθεί με μια σειρά από πλάτη, για κάθε συστατικό χρώματος, σε χώρο 

δύο διαστάσεων.  
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Πριν από τον υπολογισμό ενός DCT του μπλοκ, οι τιμές του μετατοπίζονται από ένα 

θετικό εύρος σε ένα με επίκεντρο το μηδέν. Για μια εικόνα 8-bit, κάθε καταχώριση στο αρχικό 

μπλοκ εμπίπτει στο εύρος [0,255]. Το μεσαίο σημείο του εύρους (στην περίπτωση αυτή, η 

τιμή 128) αφαιρείται από κάθε καταχώριση για να παράγει ένα εύρος δεδομένων που είναι 

κεντραρισμένο στο μηδέν, έτσι ώστε το τροποποιημένο εύρος να είναι  [-128,127]. Αυτό το 

βήμα μειώνει τις απαιτήσεις δυναμικού εύρους στο στάδιο επεξεργασίας DCT που 

ακολουθεί. 

Η διαδικασία DCT σε σύστημα συμπίεσης εικόνας JPEG ξεκινά με μπλοκ δεδομένων 

εικόνας 8x8, f (x, y). Αυτό το μπλοκ μπορεί να μετατραπεί σε ένα νέο μπλοκ 8x8, F (x, y), με 

τον διακριτό μετασχηματισμό συνημίτονου (DCT). Το αρχικό μπλοκ f (x, y) μπορεί να ληφθεί 

με τον αντίστροφο διακριτό μετασχηματισμό συνημίτονου (IDCT). 

Οι εξισώσεις ( 

(2-3) και (2-3)) για τους διακριτούς μετασχηματισμούς συνημιτόνου είναι [10]: 

 

 

 

 

(2-2) 

 

 

 
(2-3) 

 

 

Ο DCT μετατρέπει ένα 8 × 8 μπλοκ τιμών εισόδου σε έναν γραμμικό συνδυασμό των 

64 παρακάτω μοτίβων. Τα μοτίβα αναφέρονται ως δισδιάστατες βασικές συναρτήσεις DCT 

και οι τιμές εξόδου αναφέρονται ως συντελεστές μετασχηματισμού, όπως φαίνεται στο 

Σχήμα 2.6. Ο οριζόντιος δείκτης είναι u και ο κάθετος δείκτης v [11]. 
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Σχήμα 2.6: Αναπαράσταση των σταθμισμένων τιμών pixel της 2D DCT συνάρτησης [12] 

2.2.5 Κβάντιση (Quantization) 

Το ανθρώπινο μάτι εύκολα εντοπίζει μικρές διαφορές στη φωτεινότητα σε μια σχετικά 

μεγάλη περιοχή, αλλά δεν διακρίνει με ευκολία την ακριβή ισχύ των διακυμάνσεων 

φωτεινότητας σε υψηλές συχνότητες. Αυτό επιτρέπει τη σημαντική μείωση του όγκου των 

πληροφοριών στις περιοχές υψηλής συχνότητας [12]. 

Το κύριο βήμα συμπίεσης του κωδικοποιητή JPEG είναι η κβάντιση των συντελεστών 

DCT. Κάθε συντελεστής μειώνεται κατά έναν σταθερό παράγοντα και στρογγυλοποιείται 

στην πλησιέστερη ακέραιη τιμή. Ως αποτέλεσμα αυτού, πολλοί από τους συντελεστές 

υψηλότερης συχνότητας στρογγυλοποιούνται στο μηδέν και πολλοί από τους υπόλοιπους 

γίνονται μικροί θετικοί ή αρνητικοί αριθμοί, οι οποίοι χρειάζονται πολύ λιγότερα bit για να 

αποθηκευτούν, όπως φαίνεται και στο παράδειγμα στο Σχήμα 2.7. Από όλη τη διαδικασία, 

αυτό το βήμα είναι το πιο ζημιογόνο όσον αφορά τις απώλειες [13]. 

 

 

Σχήμα 2.7: Κβάντιση ενός 2D DCT μπλοκ [10] 
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2.2.6 Zig-Zag διάταξη 

Μετά την κβάντιση, το μπλοκ εικόνας μετατρέπεται σε διάνυσμα ροής για τη 

διαδικασία κωδικοποίησης εντροπίας. Τα 64 στοιχεία δεδομένων είναι ευθυγραμμισμένα 

χρησιμοποιώντας μια σάρωση Zig-Zag του μπλοκ 8x8 για να συγκεντρωθούν τα στοιχεία 

χαμηλής συχνότητας στην αρχή της ροής. Αυτός είναι ένας βολικός τρόπος για να ληφθούν 

μεγάλες σειρές μηδενικών στοιχείων προς το τέλος της ροής αφού μετά την κβάντιση 

(ανάλογα με τον πίνακα κβάντισης που χρησιμοποιείται) οι συντελεστές που προκύπτουν 

από το μπλοκ είναι μηδενικοί στους υψηλότερους συντελεστές συχνότητας, όπως φαίνεται 

στο Σχήμα 2.8 [10]. 

Η ροή δεδομένων με ακολουθιακά μηδενικά είναι ιδανική για κωδικοποίηση 

χρησιμοποιώντας έναν κωδικοποιητή Run Length. 

 

Σχήμα 2.8: Zig-Zag διάνυσμα ροής ενός 2D DCT μπλοκ [10] 

 

2.2.7 Κωδικοποίηση Εντροπίας 

Το τελευταίο βήμα είναι η κωδικοποίηση των κβαντισμένων συντελεστών με τη 

μικρότερη δυνατή ποσότητα bits χωρίς περαιτέρω απώλεια. Η κωδικοποίηση εντροπίας είναι 

το εργαλείο που χρησιμοποιείται για αυτήν την εργασία. Ως βήμα προεπεξεργασίας, οι 

συντελεστές ενός μπλοκ αναδιατάσσονται με μια σειρά Zig-Zag (όπως εξηγείται παραπάνω), 

ξεκινώντας με χαμηλές συχνότητες (με αρκετά υψηλές τιμές) και τελειώνοντας με τις 

υψηλότερες συχνότητες (με δυνητικά χαμηλές τιμές λόγω κβαντισμού). Η κωδικοποίηση 

χρησιμοποιεί συνδυασμό κωδικοποίησης  Run Length (RLE) και κώδικα Huffman. Το RLE 

χρησιμοποιείται για την αποτελεσματική κωδικοποίηση σειράς μηδενικών ενώ ο κώδικας 

Huffman χρησιμοποιείται για την ελαχιστοποίηση του πλεονασμού του αποτελέσματος. 
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Διαφορική παλμοκωδική κωδικοποίηση(DPCM) 

Οι συντελεστές μηδενικής συχνότητας(DC), κωδικοποιούνται ξεχωριστά με τη 

διαφορική παλμοκωδική κωδικοποίηση(DPCM). Η φιλοσοφία του DPCM βασίζεται στη 

μείωση του μεγέθους δείγματος μεταξύ των μπλοκ και κατ’ επέκταση στη μείωση του 

αριθμού των bit που είναι απαραίτητα για την κωδικοποίησή τους. Εκμεταλλεύεται το 

γεγονός ότι οι DC συντελεστές εμφανίζουν μικρή αλλαγή ανάμεσα στα γειτονικά μπλοκ. Έτσι 

η DC τιμή προβλέπεται από την τιμή από το προηγούμενο μπλοκ. Κάθε DC συντελεστής 

αναπαρίσταται με τη διαφορά του από τον προηγούμενο DC συντελεστή, όπως φαίνεται στο 

Σχήμα 2.9. Είναι φανερό πως η διαφορά θα εξασφαλίζει πάντα μια χαμηλή τιμή, πράγμα που 

θα βοηθήσει στο επόμενο στάδιο της κωδικοποίησης Huffman. 

 

Σχήμα 2.9: DPCM των DC συντελεστών [10] 

 

Κάθε DC συντελεστής θα κωδικοποιείται με βάση τον παρακάτω Πίνακας 2-2 και 

ανάλογα με το εύρος τιμών που ανήκει. 

 

 

Πίνακας 2-2: Πίνακας ταξινόμησης μεγέθους βασικών συντελεστών [10] 

 

Για την JPEG κωδικοποίηση ο DC συντελεστής θα αναπαρίσταται με το σύμβολο 

[SIZE][DC1 ή DIFF]. 

Για καλύτερη κατανόηση της διαδικασίας παρατίθεται το εξής παράδειγμα [10]: 
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1. Το DCT μπλοκ 1 δίνει ως έξοδο τον συντελεστή DC1 με τιμή 500 (θεωρείται πως είναι 

το πρώτο μπλοκ που κωδικοποιείται) 

2. Το DCT μπλοκ 2 δίνει ως έξοδο DC2=456 

3. Η διαφορά μεταξύ τους είναι 500-456=44 

4. Ο DC στο μπλοκ 1 θα δώσει ως αποτέλεσμα το σύμβολο [9](500)>[9](111110100) 

5. Ο DC στο μπλοκ 2 θα δώσει ως αποτέλεσμα το σύμβολο [6](44)>[6](101100) 

 

Run Length Encoding 

Το RLE των AC συντελεστών αποτελεί μια διαδικασία χωρίς απώλειες που έχει στόχο 

τη μείωση του αριθμού των συμβόλων, εκμεταλλευόμενη την ύπαρξη πολλών μηδενικών 

στις τιμές των συντελεστών, οι οποίοι προέρχονται κυρίως από υψηλές συχνότητες και μετά 

την Zig-Zag σάρωση βρίσκονται στο τέλος του διανύσματος. 

Με τη διαδικασία αυτή κωδικοποιείται ο αριθμός των κατ’ εξακολούθηση 

επαναλαμβανόμενων μηδενικών. Κάθε μη μηδενική τιμή αναπαρίσταται από ένα 8-bit δυο 

διαστάσεων σύμβολο [RUN SIZE](ACx). Το SIZE αναπαριστά το μέγεθος με παρόμοιο τρόπο 

όπως στους DC συντελεστές. To RUN υποδηλώνει τον αριθμό των προηγούμενων μηδενικών 

συντελεστών που υπάρχουν. Η μέγιστη τιμή του RUN είναι περιορισμένη από την 4-bit 

αναπαράσταση του RUN, η οποία ισούται με το μέγιστο των 15 μηδενικών συντελεστών. Αν 

ο κωδικοποιητής συναντήσει περισσότερα από 15 μηδενικά χρησιμοποιείται ένα ειδικό 

σύμβολο ZRL που ορίζεται για την αναπαράσταση [15 0]() και υποδεικνύει 16 μηδενικούς 

συντελεστές και μηδέν bit τιμής. Επίσης αν κατά τη διάρκεια κωδικοποίησης του μπλοκ, ο 

κωδικοποιητής εντοπίσει πως δεν υπάρχουν άλλοι μηδενικοί συντελεστές, ένα άλλο ειδικό 

σύμβολο χρησιμοποιείται EOB και αναπαρίσταται  με [0 0](). 

Παρακάτω στο Σχήμα 2.10 αναλύεται η όλη διαδικασία με τυπικές τιμές 

εικονοστοιχείων και τις κωδικοποιημένες αναπαραστάσεις τους [10]. 

 

 

Σχήμα 2.10: Παράδειγμα κωδικοποίησης συμβόλων [10] 

 

 

Huffman κωδικοποίηση 

Η κωδικοποίηση Huffman είναι ένα αρκετά περίπλοκο κομμάτι. Σκοπός είναι τα 

σύμβολα που έχουν προκύψει από τα προηγούμενα βήματα να κωδικοποιηθούν βάσει της 

κατανομής πιθανότητας εμφάνισης τους. Σύμβολα με υψηλή πιθανότητα θα αντιστοιχούν σε 

μικρότερου μήκους κωδικούς, γεγονός που δίνει την ευκαιρία μείωσης χρήσης της μνήμης.  
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Το JPEG πρότυπο καθορίζει τυπικά Huffman Tables που χρησιμοποιούνται κατά την 

επεξεργασία εικόνας επιτρέποντας τη μείωση μεγέθους του JPEG αρχείου. Συνήθως η 

διαδικασία της κωδικοποίησης των JPEG εικόνων χρησιμοποιεί συγκεκριμένα Huffman 

Tables που περιγράφονται στο header του jpeg αρχείου και ανακτώνται από τον 

αποκωδικοποιητή για την αντίστροφη διαδικασία της αποκωδικοποίησης. 

Για τη βασική JPEG διαδικασία κωδικοποίησης είναι δυνατό να υπάρχουν μέχρι 4 

Huffman Tables, χωρισμένα για τους DC και AC συντελεστές των Y’ και Cb-Cr καναλιών. Στο 

σύνολο μπορούν να υπάρχουν δυο DC και δυο AC Tables για τους συντελεστές των Y’ και Cb-

Cr καναλιών. 

Χρησιμοποιώντας το παράδειγμα του Σχήμα 2.10, ένας κωδικοποιητής θα ορίσει τα 

παρακάτω Huffman Tables, όπως φαίνονται στο Σχήμα 2.11. 

 

Σχήμα 2.11: Παράδειγμα κωδικών Huffman στα Huffman Tables [10] 

 

Χρησιμοποιώντας τους κωδικούς των παραπάνω Huffman Tables και αντικαθιστώντας 

τους στο παράδειγμα του Σχήμα 2.10, καταλήγουμε στα παρακάτω αποτελέσματα του Σχήμα 

2.12: 

 

 

Σχήμα 2.12: Παράδειγμα Huffman κωδικοποίησης [10] 

 

Αν χρειαζόταν αυτή η ακολουθία bit να αποθηκευτεί σε ένα jpg αρχείο θα έπρεπε να 

προστεθούν μηδενικά ώστε να εκπληρωθεί το όριο των byte (τα δυο κόκκινα μηδενικά στο 

Σχήμα 2.12) [10]. 
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2.3 JPEG αποκωδικοποιητής 

Προκειμένου να αποκωδικοποιηθεί μια JPEG εικόνα, χρειάζεται όλα να παραπάνω 

βήματα να αντιστραφούν και να εκτελεστούν με την αντίθετη ροή, όπως παρουσιάζεται στο 

Σχήμα 2.13 [10]. 

 

 

Σχήμα 2.13: JPEG Αποκωδικοποιητής [10] 
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Κεφάλαιο 3  

Υλοποίηση λογισμικού του JPEG 
Decoder 

3.1 Δομή πηγαίου κώδικα 

Ο κώδικας C, στον οποίο βασίζεται η υλοποίηση του JPEG Decoder, έχει την παρακάτω 

ιεραρχική δομή που φαίνεται στο Σχήμα 3.1. Χάριν ευκολίας κάθε λειτουργία του 

αλγορίθμου έχει υλοποιηθεί με διαφορετική συνάρτηση. Αυτό διευκολύνει την 

αποσφαλμάτωση του κώδικα αλλά και την βελτιστοποίηση του σε επόμενα στάδια 

επεξεργασίας. 

 

Σχήμα 3.1: Ιεραρχική δομή πηγαίου κώδικα 

 

Παρακάτω αναλύεται ξεχωριστά η λειτουργία κάθε μεμονωμένης συνάρτησης: 
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Κύρια συνάρτηση - JPEG_Decoder_HW() 

Η κύρια συνάρτηση δέχεται ως είσοδο την JPEG εικόνα, τροφοδοτεί με μπλοκ MCU τη 

συνάρτηση MCU() και έπειτα τα δεδομένα εξόδου τα μετατρέπει στο χρωματικό μοντέλο RGB 

μέσω της συνάρτησης YCrCb_to_RGB() προκειμένου να ληφθεί η εικόνα εξόδου.  

MCU() 

Η συνάρτηση αυτή δέχεται ως είσοδο ένα μπλοκ MCU και για κάθε χρωματικό κανάλι καλεί 

πρώτα τη συνάρτηση ProcessHuffmanBlock() και έπειτα την DecodeSingleBlock() για τα 

υπόλοιπα στάδια αποκωδικοποίησης της εικόνας. 

ProcessHuffmanBlock() 

Όλη η διαδικασία της αποκωδικοποίησης Huffman εκτελείται στη συνάρτηση αυτή. Δέχεται 

σαν είσοδο ένα stream και αποκωδικοποιεί τις τιμές Huffman στις πραγματικές φυσικές τιμές 

των εικονοστοιχείων, δίνοντας ως έξοδο ένα αποκωδικοποιημένο stream. 

IsInHuffmanCodes() 

Η συνάρτηση αυτή καλείται από την ProcessHuffmanBlock () κάθε φορά που ένα νέο bit 

προστίθεται στο stream της αποκωδικοποίησης και έχει ως στόχο την αναζήτηση του 

εκάστοτε κωδικού Huffman στα Huffman Tables. 

DecodeSingleBlock() 

Η συνάρτηση αυτή δέχεται ως είσοδο το αποκωδικοποιημένο stream του 

ProcessHuffmanBlock () και το υποβάλλει στα υπόλοιπα στάδια αποκωδικοποίησης. 

Dequantize() 

Η εκτέλεση της αντίστροφης κβάντισης γίνεται μέσω της συνάρτησης αυτής. Οι τιμές του 

stream πολλαπλασιάζονται με καθορισμένες σταθερές των Quantization Tables. 

DeZigZag() 

Τα στοιχεία του stream αναδιατάσσονται μέσω της συνάρτησης αυτής. 

TransformArray() 

Στο σημείο αυτό τα στοιχεία του stream τοποθετούνται σε έναν δισδιάστατο 8x8 πίνακα. 

PerformIDCT () 

Η συνάρτηση αυτή εκτελεί τον αντίστροφο διακριτό μετασχηματισμό συνημιτόνου στο 8x8 

μπλοκ εικονοστοιχείων που δέχεται ως είσοδο. 

IDCT_calc() 

Η συνάρτηση αυτή καλείται από την IDCT_Process() για κάθε ένα εικονοστοιχείο και σε αυτήν 

στην ουσία εκτελούνται όλες οι πολύπλοκες πράξεις για το διακριτό μετασχηματισμό 

συνημιτόνου. 
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3.2 Μεταφορά αλγορίθμου στο HLS 

3.2.1 Συνάρτηση ανώτατου επιπέδου και κώδικας προγράμματος ελέγχου ορθής 

λειτουργίας 

Ως συνάρτηση ανώτατου επιπέδου (top) του κώδικα που πρόκειται να υλοποιηθεί 

ορίζεται εκείνη η συνάρτηση που περνάει από το στάδιο της σύνθεσης. Οποιαδήποτε άλλη 

συνάρτηση περιλαμβάνεται στην top και βρίσκεται σε κατώτερο επίπεδο ιεραρχίας από 

αυτήν, συντίθεται επίσης.  

Ως top συνάρτηση στην υλοποίηση του JPEG decoder, η οποία περιλαμβάνεται στο 

αρχείο jpgDecoder.cpp, ορίζεται η JPEG_Decoder_HW(), η οποία βρίσκεται στο ανώτερο 

επίπεδο ιεραρχίας και περιλαμβάνει ολόκληρη την υλοποίηση του JPEG Decoder. 

Για τον έλεγχο της ορθής λειτουργίας του μέρους του κώδικα που συντίθεται, είναι 

απαραίτητη η ανάπτυξη ενός αρχείου ελέγχου ορθής λειτουργίας του κώδικα (testbench), το 

οποίο περιέχει τη συνάρτηση main(), στην οποία και γίνεται ο έλεγχος για ταύτιση των 

αποτελεσμάτων υλικού και λογισμικού. 

Στην περίπτωση του JPEG Decoder το testbench αρχείο ονομάζεται testjpg.cpp και 

διαβάζει την εισαγόμενη JPEG εικόνα, δημιουργεί τις κατάλληλες δομές δεδομένων 

διαβάζοντας το header της εικόνας και έπειτα τροφοδοτεί με τα κατάλληλα δεδομένα τη 

συνθέσιμη συνάρτηση με αποτέλεσμα να παράγεται η αποσυμπιεσμένη εικόνα, την οποία 

και αποθηκεύει. Η διαδικασία που ακολουθείται περιλαμβάνει τη σύγκριση των δύο εικόνων 

που παράγονται, η μία από τη συνάρτηση σύνθεσης και η άλλη από αλγόριθμο λογισμικού. 

3.2.2 Δημιουργία Project και Solutions 

Με τα απαραίτητα αρχεία στη διάθεσή μας, δημιουργούμε ένα νέο project στο Vivado 

HLS ακολουθώντας μια διαδικασία ορισμένων βημάτων. Εισάγονται, επομένως, ο πηγαίος 

κώδικας με όνομα αρχείου jpgDecoder.cpp και το αρχείο testbench testjpg.cpp. Έπειτα 

ορίζεται ως κύρια συνάρτηση η JPEG_Decoder_HW(). Τέλος γίνεται επιλογή του FPGA της 

οικογένειας Kintex-7 και ως περίοδος ρολογιού ορίζονται τα 10ns, όπως φαίνεται και στο 

Σχήμα 3.2 παρακάτω. 

 

 

Σχήμα 3.2: Ρυθμίσεις σύνθεσης 
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Επιπλέον υπάρχει η επιλογή να δημιουργήσουμε διαφορετικά solutions για κάθε 

βελτιστοποίηση που εφαρμόζουμε και για κάθε solution να λάβουμε ξεχωριστά reports τα 

οποία στη συνέχεια είναι δυνατόν να συγκριθούν και όσον αφορά την καθυστέρηση της 

σχεδίασης αλλά και την κατάχρηση των διαθέσιμων φυσικών πόρων του συστήματος. 

 

3.2.3 Προσομοίωση κώδικα C 

Η προς επεξεργασία εικόνα που θα χρησιμοποιηθεί ως βάση των βελτιστοποιήσεων, 

φαίνεται παρακάτω στο Σχήμα 3.3 και έχει ανάλυση 512x512 και μέγεθος 104KB. 

 

 

Σχήμα 3.3: Lenna (512x512 - 104KB) 

 

Εκτελώντας το C Simulation, λαμβάνουμε τα αποτελέσματα από την εκτέλεση του 

testbench αρχείου και έχουμε τη δυνατότητα να δούμε την αποκωδικοποιημένη εικόνα που 

παράγεται μέσω των σταδίων επεξεργασίας του JPEG Decoder και να κάνουμε μία οπτική 

αξιολόγηση του αποτελέσματος. Επιπλέον, πραγματοποιείται σύγκριση της εικόνας που 

παράγεται από τον συνθέσιμο κώδικα, αλλά και τον αλγόριθμο λογισμικού και από τη στιγμή 

που η σύγκριση δίνει σωστά αποτελέσματα, προχωράμε στα επόμενα στάδια. 

3.2.4 Σύνθεση Υψηλού επιπέδου 

Στο στάδιο της σύνθεσης παράγεται κώδικας VHDL και Verilog και μία αναφορά για την 

υλοποίηση στην οποία φαίνεται η καθυστέρηση και η κατανάλωση των φυσικών πόρων για 

κάθε ένα τμήμα του κώδικα ξεχωριστά. Επιπλέον γίνονται διαθέσιμες πολλών ειδών 

σημαντικές πληροφορίες, όπως ο τύπος μνημών που χρησιμοποιούν ορισμένοι πίνακες, πως 

υλοποιούνται συγκεκριμένα τμήματα του κώδικα, πως συμπεριφέρονται συγκεκριμένες 

βελτιστοποιήσεις κ.α. 
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3.2.5 RTL Co-Simulation 

Αφότου έχει επιτυχώς βελτιστοποιηθεί και συντεθεί ο κώδικας, πραγματοποιείται μία 

προσομοίωση σε RTL επίπεδο. Ο κώδικας προσομοιώνεται με τη βοήθεια του testbench, 

ωστόσο σε αυτό το στάδιο γίνεται αξιολόγηση του υλικού που έχει παραχθεί από το 

προηγούμενο βήμα της σύνθεσης, είτε του VHDL είτε του Verilog κώδικα που έχει 

δημιουργηθεί. 

Με την εφαρμογή του βήματος αυτού παράγεται μια αναφορά που ενημερώνει για 

την αποτυχία ή επιτυχία της προσομοίωσης, ενώ παράλληλα δείχνει και του κύκλους 

ρολογιού που χρειάστηκε η υλοποίησή μας, όπως φαίνεται στον Πίνακας 3-1: Παράδειγμα 

αναφοράς αποτελέσματος Co-Simulationπαρακάτω. 

 

 

Πίνακας 3-1: Παράδειγμα αναφοράς αποτελέσματος Co-Simulation 

 

Επιπλέον, δίνεται η επιλογή παρατήρησης των σημάτων της υλοποίησης μέσω 

Waveform, προκειμένου να γίνει κατανοητή η συμπεριφορά του υλικού που έχει παραχθεί 

μέσω της σύνθεσης. 

Στον JPEG αλγόριθμο έχουμε ελέγξει μέσω των παραπάνω, την ορθή λειτουργία του 

υλικού που παράγεται για κάθε βήμα του αλγόριθμου ξεχωριστά, τροφοδοτώντας με τις 

κατάλληλες εισόδους το συγκεκριμένο μπλοκ και ελέγχοντας την ορθότητα και ταύτιση των 

εξόδων μέσω Waveform. Παρακάτω στο Σχήμα 3.4 φαίνονται οι είσοδοι και έξοδοι που 

παράγονται μέσω της συνάρτησης DequantizeBlock. 
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Σχήμα 3.4: Co-Simulation Waveform της συνάρτησης DequantizeBlock 
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Κεφάλαιο 4  

Σύνθεση Υψηλού Επιπέδου 

4.1 Εισαγωγή 

Η σύνθεση υψηλού επιπέδου (High Level Synthesis, HLS), αναφερόμενη και ως 

Electronic System Level Synthesis (ESL) ή αλγοριθμική σύνθεση, είναι μια αυτοματοποιημένη 

διαδικασία σχεδίασης που μεταφράζει μια περιγραφή κυκλωματικής λειτουργίας σε επίπεδο 

συμπεριφοράς ή αλγορίθμου σε μια δομική περιγραφή που πραγματοποιεί τη δεδομένη 

λειτουργία.  

Το υλικό μπορεί να σχεδιαστεί σε διάφορα επίπεδα αφαίρεσης. Τα συνήθως 

χρησιμοποιούμενα επίπεδα αφαίρεσης είναι το επίπεδο πύλης, το επίπεδο μεταφοράς 

καταχωρητών (RTL) και το αλγοριθμικό επίπεδο. 

Παρόλο που η λογική σύνθεση χρησιμοποιεί μια περιγραφή RTL του σχεδιασμού, 

εντούτοις για τη σύνθεση υψηλού επιπέδου χρησιμοποιείται υψηλότερο επίπεδο αφαίρεσης 

που περιλαμβάνει μια αλγοριθμική περιγραφή σε γλώσσα υψηλού επιπέδου όπως  είναι η 

SystemC, η Matlab και η ANSI C/C ++. Τα εργαλεία σύνθεσης υψηλού επιπέδου εξερευνούν 

την αρχιτεκτονική και μετατρέπουν τον λειτουργικό κώδικα σε υλοποιήσεις RTL με 

λεπτομέρειες για κάθε κύκλο εκτέλεσης. Οι υλοποιήσεις RTL χρησιμοποιούνται στη συνέχεια, 

απευθείας, σε μια συμβατική ροή σύνθεσης λογικής για να δημιουργήσουν μια υλοποίηση 

σε επίπεδο πύλης. 

Με τον τρόπο αυτό, μια ροή σχεδιασμού που περιλαμβάνει σύνθεση υψηλού 

επιπέδου επιτρέπει γρήγορες υλοποιήσεις αλγορίθμων. Χάρη σε αυτοματοποιημένους 

αλγόριθμους, τα εργαλεία HLS δημιουργούν μια αρχιτεκτονική RTL που σέβεται τους 

περιορισμούς του συστήματος και η οποία είναι αξιόπιστη (εισάγει λιγότερο σφάλμα) σε 

σύγκριση με μια χειροποίητη υλοποίηση. Ενισχύεται, ακόμα, η επιτάχυνση του χρόνου 

σχεδίασης έναντι της χειροκίνητης ανάπτυξης κώδικα επιπέδου μεταφοράς. Η σύνθεση 

υψηλού επιπέδου μπορεί επίσης να περιορίσει την πολυπλοκότητα του υλικού (δηλαδή τον 

αριθμό των πόρων που κατανέμονται) και να επιτύχει μια δεδομένη ταχύτητα υλοποίησης 

[1]. 

4.2 Vivado HLS 

Το εργαλείο της Xilinx, Vivado High Level Synthesis είναι ένα HLS εργαλείο για FPGAs 

το οποίο επιταχύνει την διαδικασία της σχεδίασης υλικού. Λαμβάνει έναν κώδικα γραμμένο 
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σε C/C++ ή SystemC και τον μετατρέπει αμέσως σε RTL επίπεδο ώστε να επιτευχθεί η 

σύνθεσή του σε ένα FPGA, όπως φαίνεται στο Σχήμα 4.1. Το FPGA παρέχει πολύ μεγάλη 

παράλληλη αρχιτεκτονική με οφέλη στην απόδοση, το κόστος και την ισχύ έναντι 

παραδοσιακών επεξεργαστών [2]. 

 

 

Σχήμα 4.1: Ροή σχεδίασης σε FPGA [3] 

4.2.1 Ροή σχεδίασης του εργαλείου Vivado HLS 

Παρακάτω, όπως απεικονίζεται και στο Σχήμα 4.2, παρατίθενται αναλυτικά τα βήματα 

που ακολουθεί το εργαλείο Vivado HLS από τα πρωταρχικά αφηρημένα στάδια με την 

υλοποίηση υψηλού επιπέδου ως το τελικό στάδιο της υλοποίησης σε επίπεδο πύλης. 
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Σχήμα 4.2: Ροή σχεδίασης του εργαλείου Vivado HLS [4] 

 

1. Είσοδοι 

Ως είσοδοι χρησιμοποιούνται οι γλώσσες C/C++ και SystemC, οι οποίες δίνουν μια 

περιγραφή της επιθυμητής υλοποίησης. Η περιγραφή αυτή συνδέεται άμεσα με ένα 

testbench αρχείο, μέσω του οποίου μπορεί να επαληθευτεί η σωστή λειτουργία του κυρίως 

προγράμματος. 

2. Επαλήθευση λειτουργίας 

Ο κώδικας C μαζί με το testbench περνούν από μεταγλώττιση ώστε να επαληθευτεί η 

ορθή παραγωγή των δεδομένων εξόδου. 

3. Σύνθεση Υψηλού Επιπέδου 

Στο σημείο αυτό, εισάγονται οι απαραίτητοι περιορισμοί και οι ντιρεκτίβες για τον 

περιγραφή του RTL κυκλώματος. Πριν την έναρξη της διαδικασίας HLS, δίνεται η δυνατότητα 

στον προγραμματιστή να επιλέξει της επιθυμητή γλώσσα HDL, καθώς και τον προσομοιωτή. 

Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία HLS, το εργαλείο παράγει ένα κύκλωμα της μορφής 

IP(Intellectual Property) με ένα σύνολο αρχείων εξόδου που συμπεριλαμβάνουν αρχεία 

σχεδιασμού σε γλώσσα RTL και πολλά άλλα. Το IP είναι στην ουσία η σχεδίαση που αρχικά 

περιγράφηκε σε υψηλό (αλγοριθμικό, συμπεριφοράς) επίπεδο, η οποία μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σε κάθε σχεδιασμό σαν ξεχωριστό μπλοκ. 

4. C/RTL Cosimulation 

Από τη στιγμή που το RTL IP έχει δημιουργηθεί, το επόμενο ακριβώς βήμα είναι η 

επαλήθευση του σχεδιασμού μέσω C/RTL Co-simulation στο Vivado HLS. Οι είσοδοι που 

παρέχονται από το testbench τροφοδοτούνται απευθείας στον RTL κώδικα που έχει 

παραχθεί και ο προσομοιωτής χρησιμοποιείται για να ελέγξει το αποτέλεσμα εξόδου του 

σχεδίου. 
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5. Αξιολόγηση της Υλοποίησης 

Μετά τη δημιουργία της IP σχεδίασης και της προσομοίωσής της μέσω C/RTL Co-

simulation , ο σχεδιασμός θα περιοριστεί (HLS περιορισμοί και ντιρεκτίβες) και θα 

υλοποιηθεί σε μια συσκευή FPGA. Αυτό το βήμα της υλοποίησης θα αξιολογηθεί στη 

συνέχεια χρησιμοποιώντας κάποιες μετρικές, όπως τους απαιτούμενους πόρους, την 

καθυστέρηση, τη μέγιστη συχνότητα, την κατανάλωση ενέργειας κ.α. 

6. Βελτιστοποίηση 

Το βήμα αυτό αφορά τη βελτιστοποίηση της υλοποίησης σε χρόνο αλλά και σε πόρους. 

Έτσι, εάν η επίδοση της σχεδίασης δεν είναι η επιθυμητή, υπάρχει η δυνατότητα στο στάδιο 

αυτό να εισαχθεί κάποια βελτίωση και να αναθεωρηθεί η αρχική περιγραφή της σχεδίασης 

του κώδικα C. Προκειμένου να ληφθούν τα καλύτερα αποτελέσματα, ίσως χρειαστεί η 

επανάληψη των βημάτων της βελτιστοποίησης αρκετές φορές χρησιμοποιώντας κάθε φορά 

τροποποιημένες ντιρεκτίβες και περιορισμούς. 

7. Εξαγωγή RTL 

Από τη στιγμή που βρεθεί και επικυρωθεί η καλύτερη βελτιστοποίηση, ο σχεδιασμός 

θα ενσωματωθεί ως IP σε ένα άλλο κύκλωμα. Η ενσωμάτωση είναι δυνατό το επιτευχθεί είτε 

χρησιμοποιώντας απευθείας τις RTL πηγές(VHDL ή Verilog), είτε συσκευάζοντας το σχέδιο 

προκειμένου να ενσωματωθεί σε βιβλιοθήκες άλλων εργαλείων τις Xilinx, όπως στο Vivado 

IDE και System Generator [4] [5]. 

4.2.2 Μέθοδοι Βελτιστοποίησης που διαθέτει το εργαλείο Vivado HLS 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, το Vivado HLS προσφέρει διάφορες επιλογές 

βελτιστοποίησης προκειμένου να ικανοποιήσει επιθυμητούς περιορισμούς και μετρικές 

απόδοσης που ο σχεδιαστής έχει θέσει. 

Οι κυριότερες τεχνικές που θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτιστοποίηση του 

συγκεκριμένου αλγόριθμου και η λειτουργεία τον οποίων αναλύεται παρακάτω είναι οι εξής: 

⮚ Function Inline 

⮚ Expression Balance 

⮚ Pipeline 

⮚ Unroll 

⮚ Array Partition 

⮚ Dataflow Pipeline 

 

Function Inline 

Η ντιρεκτίβα αυτή αφαιρεί την υλοποίηση μιας συνάρτησης ως ξεχωριστή οντότητα 

στην ιεραρχία. Μετά την εφαρμογή της , η συνάρτηση ενσωματώνεται στη συνάρτηση 

κλήσης και δεν εμφανίζεται πλέον ως ξεχωριστό επίπεδο ιεραρχίας στο επίπεδο μεταφοράς 

καταχωρητή (RTL). Σε ορισμένες περιπτώσεις, η ενσωμάτωση συναρτήσεων μιας και 

αποφεύγει τις επιπλέον κλήσεις συναρτήσεων, οδηγεί σε καλύτερο διαμοιρασμό πόρων. 
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Επιπλέον, δεν μπορεί να γίνει κοινή χρήση μιας συνάρτησης στην οποία έχει 

εφαρμοστεί η ντιρεκτίβα inline. Αυτό υπάρχει περίπτωση να αυξήσει την περιοχή που 

απαιτείται για την υλοποίηση του RTL [6] [7]. 

 

Expression Balance 

Μερικές φορές μια προδιαγραφή στον κώδικα C γράφεται με μια ακολουθία 

εκφράσεων που οδηγεί σε μια μεγάλη αλυσίδα λειτουργιών στο RTL. Με μια μικρή περίοδο 

ρολογιού, αυτό μπορεί να αυξήσει την καθυστέρηση στο σχεδιασμό. Από προεπιλογή, το 

εργαλείο Vivado High-Level Synthesis (HLS) αναδιατάσσει τις λειτουργίες χρησιμοποιώντας 

προσεταιριστικές και μεταθετικές ιδιότητες. Αυτή η αναδιάταξη δημιουργεί ένα 

ισορροπημένο δέντρο που μπορεί να μειώσει ενδεχομένως την καθυστέρηση στο σχεδιασμό 

με κόστος επιπλέον υλικού. 

Η ντιρεκτίβα EXPRESSION_BALANCE επιτρέπει αυτή η εξισορρόπηση έκφρασης να 

απενεργοποιηθεί ή να ενεργοποιηθεί μέσα σε ένα καθορισμένο τμήμα κώδικα [6] [7]. 

 

Pipeline 

H ντιρεκτίβα Pipeline είναι από τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες ντιρεκτίβες που 

εφαρμόζονται στη σχεδίαση ενός συστήματος. Αυτό συμβαίνει καθώς μπορεί να δώσει 

θεαματικά αποτελέσματα όσον αφορά τη μείωση της καθυστέρησης των διεργασιών. 

Εφαρμογή της ντιρεκτίβας αυτής μπορεί να γίνει τόσο σε βρόχους όσο και σε 

συναρτήσεις και βασίζεται στα τρία στάδια επεξεργασίας δεδομένων: 

⮚ Read (RD) - Ανάγνωση 

⮚ Compute (CMP) – Επεξεργασία  

⮚ Write (WR) - Εγγραφή 

Επομένως, η βελτιστοποίηση βασίζεται στην αυτονομία και το διαχωρισμό των 

παραπάνω σταδίων. Διαφορετικά δεδομένα έχουν τη δυνατότητα να διαβάζονται, να 

επεξεργάζονται και να εγγράφονται ταυτόχρονα, γεγονός που οδηγεί σε παραλληλία των 

διαφορετικών διεργασιών και δεν είναι απαραίτητο πλέον να ολοκληρωθεί η προηγούμενη 

για να ξεκινήσει τις λειτουργίες της η επόμενη. Στο παρακάτω Σχήμα 4.3, απεικονίζεται 

ξεκάθαρα η παραλληλία που προσφέρει. 
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Σχήμα 4.3: Παράδειγμα εφαρμογής της ντιρεκτίβας PIPELINE [7] 

 

Όλο αυτό είναι εφικτό λόγω των καταχωρητών που εισάγονται ανάμεσα στα στάδια 

και οι οποίοι επιτρέπουν τη διατήρηση των δεδομένων στη μνήμη, εως ότου να μπορέσουν 

να ξαναχρησιμοποιηθούν. 

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, μέσω της ντιρεκτίβας pipeline μειώνεται ο αριθμός 

των κύκλων ρολογιού που η συνάρτηση/βρόχος είναι έτοιμη να δεχτεί νέες εισόδους 

(Initiation Interval ή II). Το προκαθορισμένο ΙΙ που προσπαθεί να πετύχει το pipeline είναι ίσο 

με 1, δηλαδή μία νέα είσοδο ανά κύκλο ρολογιού. Ωστόσο πολλές φορές εξαρτήσεις 

δεδομένων περιορίζουν τη ντιρεκτίβα pipeline και δημιουργείται τελικά μια υλοποίηση ίσως 

όχι με το επιθυμητό II αλλά με το μικρότερο δυνατό. 

Παρόλο που με το pipeline επιτυγχάνεται μεγάλη μείωση της καθυστέρησης λόγω των 

περισσότερων δεδομένων που επεξεργάζονται ταυτόχρονα, η παραλληλία οδηγεί σε 

σημαντική αύξηση της κατανάλωση των φυσικών πόρων του συστήματος [6] [7].. 

 

Unroll 

Χωρίς τη χρήση της ντιρεκτίβας το Vivado HLS αντιμετωπίζει τους βρόχους ως μια 

ενιαία οντότητα όπου οι επαναλήψεις τους εκτελούνται σε σειρά και χρησιμοποιούν τους 

ίδιους ακριβώς πόρους του συστήματος. Πιο συγκεκριμένα, η σύνθεση δημιουργεί τη λογική 

για μία επανάληψη του βρόχου και το RTL κύκλωμα εκτελεί τη λογική αυτή για κάθε 

επανάληψη του βρόχου με τη σειρά. 

Με τη χρήση της ντιρεκτίβας unroll αυτό αλλάζει καθώς οι βρόχοι ξεδιπλώνονται και 

είναι πλέον διαθέσιμες πολλές πιθανές ανεξάρτητες λειτουργίες τους, αντί μιας συλλογής 

λειτουργιών που υπήρχε σε προηγούμενο στάδιο. Στην ουσία δημιουργούνται πολλαπλά 

αντίγραφα του βρόχου στο επίπεδο μεταφοράς καταχωρητών RTL, το οποίο επιτρέπει σε 

όλες ή μερικές από τις επαναλήψεις του βρόχου να εκτελούνται παράλληλα. Αυξάνεται, 

επομένως, η πρόσβαση στα δεδομένα και η απόδοση, όπως φαίνεται στο Σχήμα 4.4. 
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Η ντιρεκτίβα unroll προσφέρει τη δυνατότητα ένας βρόχος να «ξεδιπλωθεί» πλήρως ή 

μερικώς κατά έναν συντελεστή(factor). Αυτό μπορεί να βοηθήσει στην μείωση της 

κατάχρησης των πόρων του συστήματος, πράγμα που αποτελεί το μεγαλύτερο μειονέκτημα 

της μεθόδου, μιας και θα μειωθεί ο αριθμός των αντιγράφων του βρόχου. 

Ένας βρόχος στον οποίο έχει εφαρμοστεί η συγκεκριμένη ντιρεκτίβα και είναι 

απαλλαγμένος από εξαρτήσεις και περιορισμούς, επιτυγχάνει πολύ μεγάλη παραλληλία [6] 

[7].. 

 

Σχήμα 4.4: Παράδειγμα εφαρμογής ντιρεκτίβας UNROLL [7] 

 

Array Partition 

 Με τη χρήση της ντιρεκτίβας array_partition δίνεται η δυνατότητα διαμερισμού ενός 

πίνακα σε πολλούς μικρότερους είτε σε μεμονωμένα στοιχεία. Ως αποτέλεσμα στο RTL 

κύκλωμα δημιουργούνται πολλαπλές μικρές μνήμες ή πολλαπλοί καταχωρητές έναντι μιας 

μεγάλης ενιαίας μνήμης. 

Η ύπαρξη της ντιρεκτίβας αυτής είναι πολύ σημαντική καθώς όπως είναι απόλυτα 

κατανοητό οι μνήμες έχουν περιορισμένο αριθμό θυρών ανάγνωσης και εγγραφής και αυτό 

περιορίζει σε πολλές περιπτώσεις τα load και stores σε διάφορες συναρτήσεις του 

αλγόριθμου. Το array_partition αυξάνει, επομένως, ραγδαία τον αριθμό των θυρών 

ανάγνωσης και εγγραφής του αποθηκευτικού χώρου. 
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Το γεγονός αυτό, μπορεί να οδηγήσει στην ύπαρξη μεγάλης παραλληλίας στην 

υλοποίηση και να οδηγήσει σε υψηλή βελτίωση της απόδοσης. Για το σκοπό αυτό, η 

ντιρεκτίβα array_partition συνδυάζεται αποτελεσματικά με τη ντιρεκτίβα unroll. 

Ο διαμερισμός ενός πίνακα μέσω του array_partition μπορεί να εκτελεστεί με τρείς 

διαφορετικούς τρόπους(όπως φαίνεται και στο Σχήμα 4.5) [6] [7].: 

o cyclic: ο αρχικός πίνακας χωρίζεται σε νέους πίνακες ίσου μεγέθους στους οποίους 

τα στοιχεία έχουν τοποθετηθεί κυκλικά. 

o block: ο αρχικός πίνακας χωρίζεται μπλοκ ίσου μεγέθους, τα οποία αποτελούν τους 

νέους πίνακες με τα στοιχεία να είναι σειριακά τοποθετημένα. 

o complete: ο αρχικός πίνακας χωρίζεται σε ανεξάρτητα στοιχεία. Για πίνακα μίας 

διάστασης αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η μνήμη διαμερίζεται σε ανεξάρτητους 

καταχωρητές. 

 

Σχήμα 4.5:Παράδειγμα εφαρμογής της ντιρεκτίβας ARRAY_PARTITION [7] 

 

Dataflow pipeline 

Η ντιρεκτίβα dataflow έχει μεγάλη ομοιότητα με την pipeline με τη διαφορά ότι 

εφαρμόζεται σε υψηλότερο επίπεδο. Επιτρέπει  τις λειτουργίες των συναρτήσεων και 

βρόχων να επικαλύπτονται, αυξάνοντας την παραλληλία στο επίπεδο RTL και κατά συνέπεια 

τη συνολική απόδοση του συστήματος. 

Όπως γνωρίζουμε ήδη όλες οι λειτουργίες σε έναν κώδικα όπου δεν υπάρχει η 

παρουσία ντιρεκτίβων, εκτελούνται σειριακά. Οι συναρτήσεις και οι βρόχοι που 

επεξεργάζονται πίνακες, είναι απαραίτητο να έχουν ολοκληρώσει κάθε εντολή ανάγνωσης 

και εγγραφής των πινάκων, πριν ολοκληρωθεί η εκτέλεσή τους. Έτσι εμποδίζεται η εκκίνηση 

της επόμενης εκτέλεσης συνάρτησης ή βρόχου που καταναλώνει τα δεδομένα εξόδου της 

προηγούμενης. 

Με τη  βελτιστοποίηση dataflow επιτρέπεται στις συναρτήσεις και βρόχους η εκκίνηση 

των λειτουργιών τους από τη στιγμή που τα απαραίτητα δεδομένα εξόδου της προηγούμενης 

συνάρτησης/βρόχου γίνονται διαθέσιμα, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η εκτέλεση, όπως 

φαίνεται στο Σχήμα 4.6 [6] [7].. 
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Σχήμα 4.6: Παράδειγμα εφαρμογής ντιρεκτίβας DATAFLOW [7] 

 

4.2.3 Αριθμητική κινητής υποδιαστολής στο Vivado HLS 

Η δυνατότητα εύκολης υλοποίησης υλικού αριθμητικής κινητής υποδιαστολής 

(κώδικας RTL) από τον πηγαίο κώδικα C/C++ σε FPGA της Xilinx είναι ένα ισχυρό 

χαρακτηριστικό του εργαλείου Vivado HLS. 

Παρόλο που η σταθερού σημείου αριθμητική είναι γενικά ταχύτερη και πιο 

αποτελεσματική, ωστόσο μερικές φορές είναι επιθυμητό να υλοποιηθεί κάποιος 

μαθηματικός υπολογισμός χρησιμοποιώντας κινητής υποδιαστολής αριθμητική. Ενώ οι 

μορφές σταθερού σημείου μπορούν να επιτύχουν ακριβή αποτελέσματα, έχουν πολύ 

περιορισμένο δυναμικό εύρος, απαιτείται βαθιά ανάλυση προκειμένου να προσδιοριστούν 

τα μοτίβα ανάπτυξης bit σε ένα πολύπλοκο σχέδιο και πολλές φορές χρειάζεται να εισαχθούν 

ενδιάμεσοι τύποι δεδομένων  για να επιτευχθεί η βέλτιστη ποιότητα αποτελεσμάτων. 

Οι μορφές κινητής υποδιαστολής αντιπροσωπεύουν πραγματικούς αριθμούς σε πολύ 

ευρύτερο δυναμικό εύρος, γεγονός που επιτρέπει τη χρήση ενός τύπου δεδομένων σε 

μεγάλες ακολουθίες υπολογισμών που απαιτούνται από πολλούς αλγόριθμους. Από την 

άποψη του σχεδιασμού υλικού, καταλαμβάνονται περισσότεροι πόροι του συστήματος και 

υπάρχει αυξημένη καθυστέρηση, καθώς η λογική που απαιτείται για την εφαρμογή μιας 

δεδομένης αριθμητικής λειτουργίας είναι πολύ πιο περίπλοκη από ό, τι για αριθμητικούς 

ακέραιους αριθμούς. 

Το Vivado HLS υποστηρίζει τύπους δεδομένων κινητής υποδιαστολής και διπλού 

μήκους, οι οποίοι βασίζονται σε μονής και διπλής ακριβείας δυαδικές μορφές κινητής 

υποδιαστολής. Μία πολύ σημαντική λεπτομέρεια στο σχεδιασμό με πράξεις κινητής 

υποδιαστολής είναι ότι αυτές οι αριθμητικές μορφές δεν αντιπροσωπεύουν κάθε 

πραγματικό αριθμό και ως εκ τούτου έχουν περιορισμένη ακρίβεια. Σε γενικές γραμμές, ο 

χρήστης δεν πρέπει να περιμένει μια ακριβή αντιστοιχία (σε δυαδικό επίπεδο 

αναπαράστασης) για αποτελέσματα του ίδιου υπολογισμού που επιτυγχάνονται από 
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διαφορετικούς αλγόριθμους ή ακόμη και διαφορετικές υλοποιήσεις (μικρο-αρχιτεκτονικές) 

του ίδιου αλγορίθμου, ακόμη και σε πλαίσιο λογισμικού. 

Επιπλέον, το Vivado HLS υποστηρίζει βασικούς αριθμητικούς τελεστές (+, -, *, /), 

σχεσιακούς τελεστές (==, !=, <, <=, >, >=), και μετατροπές μορφής (π.χ. integer/fixed σε float 

και float σε double) και εκτελεί αυτές τις πράξεις σε Xilinx LogiCORE™ IP κινητής 

υποδιαστολής πυρήνες που ενσαρκώνονται στο προκύπτον RTL. Ακόμα, υποστηρίζονται 

κλήσεις της οικογένειας συναρτήσεων sqrt() και κώδικας της μορφής 1.0/x και 1.0/sqrt(x).  

Αν και αυτοί οι πυρήνες μπορούν να δημιουργηθούν για προσαρμοσμένης ακρίβειας 

κινητής υποδιαστολής τύπους από το εργαλείο CORE Generator™, μόνο οι εκδόσεις μονής 

και διπλής ακρίβειας των πυρήνων που περιγράφονται από το πρότυπο IEEE-754 παράγονται 

από το εργαλείο Vivado HLS. Μια πιθανή πηγή (μικρών) διαφορών στα αποτελέσματα που 

παράγονται από το λογισμικό έναντι του υλικού που βασίζεται στους πυρήνες χειρισμού 

κινητής υποδιαστολής τύπων είναι ότι αυτοί οι πυρήνες χειρίζονται τις μη αποδεκτές 

εισόδους με "flushing to zero", δηλαδή, όταν τις συναντούν, αντικαθίστανται από 0,0.  

Πολλές από τις άλλες συναρτήσεις από την πρότυπη μαθηματική βιβλιοθήκη της 

C(99)/C++, για τις οποίες δεν υπάρχουν διαθέσιμοι κινητής υποδιαστολής πυρήνες, 

υποστηρίζονται επίσης από το εργαλείο Vivado HLS. Οι αλγόριθμοι προσέγγισης που διέπουν 

πολλές από αυτές τις συναρτήσεις έχουν επιλεγεί και βελτιστοποιηθεί για υλοποίηση σε 

Xilinx FPGA και τα χαρακτηριστικά ακρίβειας τους ενδέχεται να διαφέρουν κάπως από αυτά 

που καθορίζονται στα πρότυπα λογισμικού.  

Όλοι οι τελεστές κινητής υποδιαστολής και οι συναρτήσεις που υποστηρίζονται για το 

HLS μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ένα πλήρως pipelined κύκλωμα και να παράγουν ένα 

αποτέλεσμα ανά κύκλο ρολογιού, εφόσον δεν υπάρχει διαδρομή ανάδρασης. Παρόλο που 

το εργαλείο Vivado HLS μπορεί να προγραμματίσει αυτές τις λειτουργίες για μη συχνές, 

διαδοχικές εκτελέσεις, η υλοποίηση μπορεί να μην είναι η πιο αποδοτική σε πόρους, ιδίως 

όσον αφορά τη χρήση των FF. Αυτό ισχύει ακόμη και για τις '/' και sqrt(), για τις οποίες είναι 

διαθέσιμοι πυρήνες χαμηλής απόδοσης. Ωστόσο, το εργαλείο προσπαθεί να χρησιμοποιεί 

τους πόρους όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά με τους πυρήνες κινητής υποδιαστολής να 

μοιράζονται συχνά μεταξύ πολλαπλών κλήσεων συναρτήσεων του πηγαίου κώδικα, όταν οι 

εξαρτήσεις δεδομένων και οι περιορισμοί το επιτρέπουν [8]. 

4.2.4 Περιορισμοί Vivado HLS 

Παρόλο που το Vivado HLS υποστηρίζει ένα ευρύ φάσμα της γλώσσας C, ορισμένες 

δομές δεν είναι συνθέσιμες ή μπορεί να οδηγήσουν σε σφάλματα στη συνέχεια της ροής 

σχεδίασης. 

Γενικότερα, για να είναι συνθέσιμο το πρόγραμμα C θα πρέπει: 

● Η συνάρτηση C πρέπει να περιέχει ολόκληρη τη λειτουργικότητα της σχεδίασης. 

● Καμία από τις λειτουργίες δεν μπορεί να εκτελείται με κλήσεις συστήματος στο 

λειτουργικό σύστημα. 

● Οι δομές της C πρέπει να έχουν σταθερό ή περιορισμένο μέγεθος. 

● Η υλοποίηση αυτών των δομών πρέπει να είναι σαφής. 
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Κλήσεις Συστήματος 

Από τη στιγμή που οι κλήσεις συστήματος σχετίζονται με την εκτέλεση κάποιας 

διεργασίας στο λειτουργικό σύστημα στο οποίο εκτελείται το πρόγραμμα C, δεν είναι 

συνθέσιμες. Τέτοιου είδους συναρτήσεις είναι οι printf(), fprintf(), getc(), time(), sleep(). 

Χρήση δυναμικής μνήμης 

Κλήσεις συστήματος που διαχειρίζονται την δέσμευση και αποδέσμευση μνήμης εντός 

του συστήματος κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης, όπως οι συναρτήσεις malloc(), alloc(), και 

free(), είναι απόλυτα μη συνθέσιμες. Η λύση είναι να δημιουργηθούν πλήρως οριοθετημένες 

στατικές μνήμες, ώστε να είναι προσδιορίσιμοι οι πόροι του συστήματος που δεσμεύονται. 

Περιορισμοί δεικτών 

Το Vivado HLS δεν υποστηρίζει general pointer casting, αλλά υποστηρίζει pointer 

casting μεταξύ εγγενών τύπων της C. Επιπλέον, υποστηρίζει πίνακες δεικτών για σύνθεση, 

υπό την προϋπόθεση ότι κάθε δείκτης δείχνει σε ένα scalar ή σε έναν πίνακα από scalars. Οι 

πίνακες δεικτών δεν μπορούν να δείχνουν σε πρόσθετους δείκτες. Τέλος, οι δείκτες 

συναρτήσεων δεν υποστηρίζονται. 

Αναδρομικές συναρτήσεις 

Οι αναδρομικές συναρτήσεις δεν είναι συνθέσιμες. 

Standard Template Libraries 

Πολλές από τις C++ Standard Template Βιβλιοθήκες (STLs) περιέχουν αναδρομικές 

συναρτήσεις και δυναμική χρήση μνημών, οπότε καθίστανται μη συνθέσιμες [2]. 
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Κεφάλαιο 5  

Βελτιστοποίηση και ενδιάμεσα 
αποτελέσματα 

Στην ενότητα 4.2.2 έχει γίνει εκτενής ανάλυση των διαφόρων τεχνικών 

βελτιστοποίησης που διαθέτει το Vivado HLS. Στο κεφάλαιο αυτό, θα εφαρμοστούν στον 

αλγόριθμο του JPEG Decoder με στόχο τη μείωση της καθυστέρησης και ταυτόχρονο έλεγχο 

της επιφάνειας υλικού που καταλαμβάνεται. 

Δίχως να έχουμε ως στόχο κάποιο συγκεκριμένο εύρος τιμών όσον αφορά τα πεδία της 

επιτάχυνσης και αξιοποίησης των πόρων του συστήματος, θα προσπαθήσουμε να 

επιτύχουμε μια βέλτιστη μέση λύση μεταξύ αυτών. 

Ξεκινώντας από ένα πρωταρχικό στάδιο του κώδικα χωρίς καθόλου βελτιστοποιήσεις, 

θα εφαρμοστούν μεθοδικά διάφορα είδη και συνδυασμοί βελτιστοποιήσεων σε ξεχωριστά 

κομμάτια του κώδικα. Έπειτα, οι προσεγγίσεις αυτές θα συνδυαστούν ώστε να οδηγηθούμε 

σε μία βέλτιστη υλοποίηση. 

Η διαδικασία με την οποία θα πορευτούμε σε κάθε στάδιο της βελτιστοποίησης 

ονομάζεται bottom-up flow και προϋποθέτει την έναρξη των βελτιστοποιήσεων από τα 

κατώτερα επίπεδα ιεραρχίας. Με τον τρόπο αυτό, δίνεται η δυνατότητα βέλτιστης 

υλοποίησης ενός σημείου του κώδικα που επαναχρησιμοποιείται από ανώτερα ιεραρχικά 

επίπεδα. Αυτό ωφελεί όχι μόνο την επιτάχυνση, αλλά και τον περιορισμό αύξησης των πόρων 

που χρησιμοποιούνται. 

Ιδιαίτερη βάση θα δοθεί σε ορισμένες βασικές μετρικές που αφορούν την απόδοση 

του συστήματος και αναλύονται παρακάτω: 

▪ Initiation Interval (II ): Ο αριθμός των κύκλων ρολογιού που απαιτούνται πριν το 

κύκλωμα να είναι σε θέση να δεχτεί νέες εισόδους. Αποτελεί γενικά τον πιο κρίσιμο 

παράγοντα μέτρησης απόδοσης σε οποιοδήποτε σύστημα. 

▪ Loop Initiation Interval (Loop II ): Ο αριθμός των κύκλων ρολογιού που απαιτούνται 

πριν η επόμενη επανάληψη ενός βρόχου αρχίσει να επεξεργάζεται δεδομένα. 

Αποτελεί σημαντική μετρική καθώς βαθιά στην ανάλυση, επιτρέπει τον εντοπισμό 

και την απομάκρυνση σημείων συμφόρησης. 

▪ Latency: Ο αριθμός των κύκλων ρολογιού που χρειάζονται ώστε η συνάρτηση να 

υπολογίσει όλες τις τιμές εξόδου. Αντιπροσωπεύει το χρονικό διάστημα από την 
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εφαρμογή της πρώτης εισόδου μέχρι και την ολοκλήρωση της επεξεργασίας της 

τελευταίας. 

▪ Loop latency: Ο αριθμός των κύκλων μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι επαναλήψεις 

ενός βρόχου. 

 

Στο πεδίο κατανάλωσης των διαθέσιμων φυσικών πόρων, σημαντική μετρική αποτελεί 

επίσης το Utilization(%) που αντικατοπτρίζει το ποσοστό των πόρων που είναι δεσμευμένο 

και δεν πρέπει ποτέ να υπερβεί το 100%. Αν κάποια τεχνική ή συνδυασμός βελτιστοποιήσεων  

οδηγήσει σε κατανάλωση περισσότερων των διαθέσιμων φυσικών πόρων της συσκευής που 

έχουμε στη διάθεση μας, αυτομάτως απορρίπτεται. 

Η εφαρμογή των βελτιστοποιήσεων μέσω του εργαλείου Vivado HLS γίνεται με τη 

χρήση της ντιρεκτίβας #pragma HLS, η οποία μπορεί είτε να εφαρμοστεί απευθείας στον 

πηγαίο κώδικα είτε περιέχεται στο ειδικό αρχείο derectives.tcl. Και οι δυο αυτοί τρόποι 

χρήσης καταλήγουν στο ίδιο ακριβώς αποτέλεσμα. 

5.1 Βελτιστοποίηση της συνάρτησης PerformIDCT 

Η συνάρτηση PerformIDCT εκτελεί τον αντίστροφο διακριτό μετασχηματισμό 

συνημιτόνου, περιέχοντας πολύπλοκες μαθηματικές πράξεις με μεταβλητές κινητής 

υποδιαστολής και αποτελώντας με αυτόν τον τρόπο την πιο  «χρονοβόρα» συνάρτηση του 

αλγορίθμου όπως φαίνεται στον Πίνακας 5-1 παρακάτω. 

Ο αντίστροφος μετασχηματισμός συνημιτόνου εφαρμόζεται και στις δύο διαστάσεις 

του 8x8 μπλοκ των εικονοστοιχείων, το οποίο εφαρμόζεται ως είσοδος στη συνάρτηση. 

 

 

Πίνακας 5-1: Μετρικές της συνάρτησης PerformIDCT χωρίς βελτιστοποιήσεις 

 

Οι υπολογισμοί γίνονται συγκεκριμένα στη συνάρτηση IDCT_calc, η οποία καλείται για 

κάθε ένα εικονοστοιχείο των 8x8 μπλοκ, με τα οποία τροφοδοτείται η συνάρτηση 

PerformIDCT. Η συνάρτηση IDCT_calc προκειμένου να αποσυμπιέσει την τιμή ενός 

εικονοστοιχείου διατρέχει όλους τους DCT συντελεστές με αποτέλεσμα να κάνει 64 

επαναλήψεις. Παρακάτω στον Πίνακας 5-2 απεικονίζεται η καθυστέρηση της συνάρτησης 

IDCT_calc. 
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Πίνακας 5-2: Μετρικές της συνάρτησης IDCT_calc χωρίς βελτιστοποιήσεις 

 

Στη συνέχεια θα εφαρμοστεί ένα εύρος τεχνικών που στοχεύει σε μια 

βελτιστοποιημένη έκδοση της συνάρτησης PerformIDCT. 

5.1.1 Βελτιστοποίηση του εσωτερικού βρόχου της συνάρτησης IDCT_calc 

Εφαρμόζοντας την ντιρεκτίβα PIPELINE στον εσωτερικό βρόχο της συνάρτησης 

IDCT_calc, όπως φαίνεται στο Σχήμα 5.1, επιτρέπουμε στον βρόχο την ταυτόχρονη εκτέλεση 

των λειτουργιών του, που αντιστοιχούν σε διαφορετικές επαναλήψεις του. Στόχος μας είναι 

το Loop ΙΙ=1. 

 

 

Σχήμα 5.1: Εφαρμογή ντιρεκτίβας PIPELINE στον εσωτερικό βρόχο της συνάρτησης 
IDCT_calc 

 

Παρατηρούμε όμως πως μετά τη σύνθεση του κώδικα έχουμε ένα Loop ΙΙ=4, το οποίο 

συνοδεύεται από αντίστοιχο Warning.  

Ο λόγος που δεν είναι εφικτό το Loop ΙΙ=1 οφείλεται στο ότι έχουμε πράξεις με 

μεταβλητές κινητής υποδιαστολής. Η κινητής υποδιαστολής πρόσθεση διαρκεί μερικούς 

κύκλους ρολογιού μέχρι να καταλήξει σε ένα αποτέλεσμα και επομένως η επόμενη 

επανάληψη του βρόχου θα καθυστερήσει. 

Στο Σχήμα 5.2 βλέπουμε τη βελτίωση του throughput με την εφαρμογή της ντιρεκτίβας 

PIPELINE στον εσωτερικό βρόχο της συνάρτησης IDCT_calc μιας και πριν την βελτιστοποίηση 

ο βρόχος επεξεργάζεται μία νέα είσοδο ανά 400 κύκλους ρολογιού, ενώ μετά την 

βελτιστοποίηση επεξεργάζεται μια νέα είσοδο ανά 4 κύκλους ρολογιού. 
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Σχήμα 5.2: Γράφημα II / Utilization για την εφαρμογή της ντιρεκτίβας PIPELINE στον 
εσωτερικό βρόχο της συνάρτησης IDCT_calc 

 

Μία ακόμα βελτιστοποίηση που μπορεί να εφαρμοστεί και η εφαρμογή της οποίας 

φαίνεται στο Σχήμα 5.3, είναι η χρήση της ντιρεκτίβας UNROLL που οδηγεί στο ξετύλιγμα του 

εσωτερικού βρόχου της συνάρτησης IDCT_calc. Με τη μέθοδο αυτή μπορούν να γίνουν 8 

παράλληλοι μετασχηματισμοί συνημίτονου. 

 

 

 

Σχήμα 5.3: Εφαρμογή ντιρεκτίβας UNROLL στον εσωτερικό βρόχο της συνάρτησης IDCT_calc 

 

Η χρήση της ντιρεκτίβας UNROLL παρόλο που συνήθως συνοδεύεται από αύξηση της 

κατάχρησης των φυσικών πόρων του συστήματος, οδηγεί σε σημαντική μείωση της 

καθυστέρησης, όπως φαίνεται στον Πίνακας 5-3. 

 

 

Πίνακας 5-3: Μείωση της καθυστέρησης της συνάρτησης IDCT_calc με εφαρμογή της 
ντιρεκτίβας UNROLL στον εσωτερικό βρόχο της συνάρτησης 
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Ανοίγοντας, όμως, το παράθυρο του Analysis Perspective για μια πιο ενδελεχή 

παρατήρηση της παραλληλίας που προσφέρει η συγκεκριμένη ντιρεκτίβα, καταλήγουμε στο 

συμπέρασμα πως δίνεται η δυνατότητα ανάγνωσης μόνο δύο μεταβλητών του πίνακα 

ArrayBlock, πράγμα που αποτελεί σημείο συμφόρησης στον κώδικα μας. 

Στην περίπτωση που θέλουμε την απόδοση ενός τέλεια ξετυλιγμένου βρόχου, θα 

χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε και την ντιρεκτίβα ARRAY_PARTITION, η χρήση της οποίας 

αναλύεται παρακάτω. 

5.1.2 Βελτιστοποίηση του εξωτερικού βρόχου της συνάρτησης IDCT_calc 

Η εφαρμογή της ντιρεκτίβας PIPELINE στον εξωτερικό βρόχο της συνάρτησης 

IDCT_calc, όπως φαίνεται στο Σχήμα 5.4, έχει ως συνέπεια το αυτόματο ξετύλιγμα του 

εσωτερικού βρόχου. 

 

 

Σχήμα 5.4: Εφαρμογή ντιρεκτίβας PIPELINE στον εξωτερικό βρόχο της συνάρτησης IDCT_calc 

 

Αυτός είναι και ο λόγος που το βέλτιστο Loop ΙΙ που μπορούμε να φτάσουμε χωρίς την 

εφαρμογή κάποιας άλλης βελτιστοποίησης είναι ίσο με 32, όπως φαίνεται αναλυτικά στο 

Σχήμα 5.5. Το σημείο συμφόρησης, αλλά και οι πράξεις με κινητής υποδιαστολής μεταβλητές 

εμποδίζουν την βέλτιστη απόδοση που μπορεί να προσφέρει η ντιρεκτίβα. Προ 

βελτιστοποίησης ο εξωτερικός βρόχος επεξεργάζεται μία νέα είσοδο ανά 3288 κύκλους 

ρολογιού, ενώ μετά την εφαρμογή της ντιρεκτίβας PIPELINE επεξεργάζεται μία νέα είσοδο 

ανά 32 κύκλους ρολογιού. 
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Σχήμα 5.5: Γράφημα ΙΙ /Utilization για την εφαρμογή της ντιρεκτίβας PIPELINE στον 
εξωτερικό βρόχο της συνάρτησης IDCT_calc 

 

Μία άλλη βελτιστοποίηση που μπορεί να εφαρμοστεί είναι η χρήση της ντιρεκτίβας 

UNROLL στον εξωτερικό βρόχο της συνάρτησης IDCT_calc που πραγματοποιεί ταυτόχρονο 

ξετύλιγμα και των δυο βρόχων με αποτέλεσμα να έχουμε 8*8=64 παράλληλους 

αντίστροφους μετασχηματισμούς συνημιτόνου. Αυτόματα αυτό οδηγεί σε αύξηση της 

καθυστέρησης σε σχέση με αυτή που είχαμε στο ξετύλιγμα μόνο του εσωτερικού βρόχου, 

όπως φαίνεται στον Πίνακας 5-4,  λόγω των επιπτώσεων του σημείου συμφόρησης που 

συνεχίζει να υπάρχει περιορίζοντας τη βέλτιστη συμπεριφορά του κώδικα. 

 

 

Πίνακας 5-4: Μετρικές της συνάρτησης IDCT_calc με εφαρμογή της ντιρεκτίβας UNROLL 
στον εξωτερικό βρόχο της συνάρτησης 

 

5.1.3 Βελτιστοποίηση της συνάρτησης IDCT_calc 

Όταν εφαρμόζεται σε μία συνάρτηση η ντιρεκτίβα PIPELINE (στη συγκεκριμένη 

περίπτωση η εφαρμογή της γίνεται στη συνάρτηση IDCT_calc, όπως φαίνεται στο Σχήμα 5.6), 

όλοι οι βρόχοι που αυτή εμπεριέχει ξετυλίγονται αυτόματα. Οπότε εδώ έχουμε την 
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παραπάνω περίπτωση των δυο ξετυλιγμένων βρόχων (εσωτερικού και εξωτερικού), των 

οποίων τις λειτουργίες το εργαλείο προσπαθεί να συντονίσει με ορισμένη παραλληλία. 

 

 

Σχήμα 5.6: Εφαρμογή της ντιρεκτίβας PIPELINE στη συνάρτηση IDCT_calc 

 

Λόγω του σημείου συμφόρησης και των πράξεων μεταξύ των κινητής υποδιαστολής 

μεταβλητών, προκύπτει ΙΙ ίσο με 32. Όπως φαίνεται και στο Σχήμα 5.7, η συνάρτηση χωρίς 

βελτιστοποίηση επεξεργάζεται μία νέα είσοδο ανά 3296 κύκλους ρολογιού, ενώ με την 

εφαρμογή της ντιρεκτίβας PIPELINE γίνεται εφικτή η επεξεργασία μίας νέας εισόδου ανά 32 

κύκλους ρολογιού. 

 

 

Σχήμα 5.7: Γράφημα ΙΙ / Utilization για την εφαρμογή της ντιρεκτίβας PIPELINE στη 
συνάρτηση IDCT_calc 

 

Φυσικά με την εφαρμογή της ντιρεκτίβας PIPELINE επιτυγχάνεται και πολύ μικρότερη 

καθυστέρηση, όπως φαίνεται στον Πίνακας 5-5, ενώ ταυτόχρονα αυξάνεται και ελάχιστα η 

δέσμευση των πόρων του συστήματος. 
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Πίνακας 5-5: Μείωση της καθυστέρησης της συνάρτησης IDCT_calc με εφαρμογή της 
ντιρεκτίβας PIPELINE στην ίδια τη συνάρτηση 

5.1.4 Βελτιστοποίηση του εσωτερικού βρόχου της συνάρτησης PerformIDCT 

Το σημείο αυτό της βελτιστοποίησης του εσωτερικού βρόχου της συνάρτησης 

PerformIDCT, όπως φαίνεται και στο Σχήμα 5.8, είναι το πιο σημαντικό, καθώς αποτελεί το 

επίπεδο στο οποίο γίνεται η επεξεργασία ενός εικονοστοιχείου (pixel) και προκειμένου να 

επιτευχθεί η βέλτιστη δυνατή υλοποίηση πρέπει το Loop ΙΙ να γίνει ίσο με 1, δηλαδή να είναι 

εφικτό να επεξεργάζεται η συνάρτηση ένα νέο εικονοστοιχείο ανά κύκλο ρολογιού. 

 

 

Σχήμα 5.8: Εφαρμογή της ντιρεκτίβας PIPELINE στον εσωτερικό βρόχο της συνάρτησης 
PerformIDCT 

 

Στο σημείο αυτό η ντιρεκτίβα PIPELINE στην ουσία εφαρμόζεται στη συνάρτηση 

IDCT_calc, η οποία καλείται να εκτελέσει τον αντίστροφο μετασχηματισμό συνημιτόνου για 

κάθε εικονοστοιχείο του 8x8 μπλοκ εισόδου, καθώς και σε μία πράξη πρόσθεσης που 

επεξεργάζεται την κάθε έξοδο της IDCT_calc συνάρτησης. Το Loop ΙΙ που επιτυγχάνεται είναι 

ίσο με 32. Παρακάτω στο Σχήμα 5.9 γίνεται αντιληπτό πώς πριν την εφαρμογή της 

βελτιστοποίησης ο βρόχος επεξεργάζεται ένα νέο εικονοστοιχείο ανά  26392 κύκλους 

ρολογιού, ενώ με την εφαρμογή της ντιρεκτίβας PIPELINE επεξεργάζεται ένα νέο 

εικονοστοιχείο ανά 32 κύκλους ρολογιού. 
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Σχήμα 5.9: Γράφημα ΙΙ / Utilization για την εφαρμογή της ντιρεκτίβας PIPELINE στον 
εσωτερικό βρόχο της συνάρτησης PerformIDCT 

 

Επιπλέον επιτυγχάνεται υψηλή μείωση στην καθυστέρηση της συνάρτησης 

PerformIDCT, όπως φαίνεται στον Πίνακας 5-6. 

 

Πίνακας 5-6: Μείωση της καθυστέρησης της συνάρτησης PerformIDCT με εφαρμογή της 
ντιρεκτίβας PIPELINE στον εσωτερικό βρόχο της συνάρτησης 

 

5.1.5 Βελτιστοποίηση του εξωτερικού βρόχου της συνάρτησης PerformIDCT 

Η εφαρμογή της ντιρεκτίβας στο σημείο αυτό προϋποθέτει την εφαρμογή ορισμένων 

επιπλέον μέτρων ώστε να λειτουργήσει σωστά. 

Από τη στιγμή που ο εσωτερικός βρόχος περιλαμβάνει την κλήση μιας συνάρτησης, θα 

πρέπει στη συνάρτηση αυτή να εφαρμοστεί η ντιρεκτίβα INLINE, ώστε να ανέβει στο επίπεδο 

ιεραρχίας και να μπορέσει να ξετυλιχτεί σωστά ο εσωτερικός βρόχος, όπως φαίνεται στο 

Σχήμα 5.10. 
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Σχήμα 5.10: Εφαρμογή ντιρεκτίβας PIPELINE στον εξωτερικό βρόχο της συνάρτησης 
PerformIDCT και εφαρμογή της ντιρεκτίβας INLINE στη συνάρτηση IDCT_calc 

 

Ο συγκεκριμένος βρόχος σε κάθε επανάληψή του επεξεργάζεται μία κάθετη στήλη του 

8x8 μπλοκ εικονοστοιχείων εισόδου. Επομένως σε κάθε επανάληψη του βρόχου 

επεξεργάζονται 8 εικονοστοιχεία. Όπως φαίνεται και παρακάτω στο Σχήμα 5.11, ο 

εξωτερικός βρόχος χωρίς την εφαρμογή βελτιστοποιήσεων επεξεργάζεται 8 νέα 

εικονοστοιχεία ανά 211152 κύκλους ρολογιού, ενώ με την εφαρμογή της ντιρεκτίβας 

PIPELINE επεξεργάζεται 8 νέα εικονοστοιχεία ανά 32 κύκλους ρολογιού. 

 

 

Σχήμα 5.11: Γράφημα ΙΙ / Utilization για την εφαρμογή της ντιρεκτίβας PIPELINE στον 
εξωτερικό βρόχο της συνάρτησης PerformIDCT 

 

Φυσικά η κατανάλωση των διαθέσιμων πόρων του συστήματος θα αυξηθεί αλλά η 

μείωση της καθυστέρησης που θα επιτευχθεί θα είναι πολύ μεγάλη, όπως φαίνεται στον 

Πίνακας 5-7 παρακάτω. 
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Πίνακας 5-7: Μείωση της καθυστέρησης της συνάρτησης PerformIDCT με εφαρμογή της 
ντιρεκτίβας PIPELINE στον εξωτερικό βρόχο της συνάρτησης 

 

5.1.6 Εφαρμογή της ντιρεκτίβας ARRAY_PARTITION για τη βελτιστοποίηση της 

συνάρτησης PerformIDCT 

Με τη χρήση της ντιρεκτίβας αυτής δίνεται η δυνατότητα διαίρεσης ενός πίνακα σε 

πολλούς μικρότερους. Αυτό οδηγεί σε αύξηση του αριθμού των πυλών ανάγνωσης και 

εγγραφής από έναν πίνακα και ενδεχομένως να οδηγήσει σε βελτίωση της συνολικής 

καθυστέρησης της υλοποίησης. 

Φυσικά όπως ήταν αναμενόμενο η διαίρεση ενός πίνακα σε πολλούς μικρότερους 

επιφέρει αύξηση της κατανάλωσης των πόρων του συστήματος. 

Η ντιρεκτίβα ARRAY_PARTITION συνδυάζεται πολύ καλά με τη ντιρεκτίβα UNROLL, 

βοηθώντας να ξεπεραστούν τα προβλήματα με τα σημεία συμφόρησης και καταλήγοντας σε 

μια υλοποίηση με ελάχιστη καθυστέρηση. 

Ο τρόπος διαίρεσης ενός πίνακα χρειάζεται να μελετηθεί πολύ, έτσι ώστε να 

συμβαδίζει πλήρως με τις ανάγκες της εκάστοτε υλοποίησης. 

Ειδικότερα, στις τεχνικές που παρουσιάστηκαν παραπάνω (Ενότητες 5.1.1 και 5.1.2) 

όπου έχουμε ξετύλιγμα μόνο του εσωτερικού βρόχου της συνάρτησης IDCT_calc και όπου 

επεξεργάζονται οι οριζόντιες τιμές του πίνακα ΑrrayBlock θα πρέπει να εφαρμοστεί η 

ντιρεκτίβα ARRAY_PARTITION με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να διαβαστούν και οι 8 τιμές 

μιας σειράς του πίνακα ταυτόχρονα. Αυτό μπορεί να γίνει εφαρμόζοντας την ντιρεκτίβα με 

τον τρόπο που φαίνεται στο Σχήμα 5.12 παρακάτω. 

 

 

Σχήμα 5.12: Εφαρμογή ντιρεκτίβας HLS ΑRRAY_PARTITION variable=arrayBlock block 
factor=4 dim=2 

 

Η διαίρεση του πίνακα με αυτόν τον τρόπο δημιουργεί 4 υποπίνακες, όπως φαίνεται 

παρακάτω στο Σχήμα 5.13. 
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Σχήμα 5.13: Πίνακας ArrayBlock αφότου υπέστη HLS ARRAY_PARTITION με factor=4 dim=2 

 

Ωστόσο, όταν έχουμε UNROLL και στους δυο βρόχους (Ενότητες 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 

5.1.5) θα πρέπει να βρούμε τρόπο να διαβαστούν και τα 64 στοιχεία του πίνακα ταυτόχρονα.  

Η μία προσέγγιση είναι να διαιρέσουμε τη μία διάσταση του πίνακα τελείως και την 

άλλη με factor=4, όπως παρουσιάζει το Σχήμα 5.14. Έτσι θα δημιουργήσουμε 32 μικρότερους 

πίνακες των 2 στοιχείων ο καθένας. 

 

 

Σχήμα 5.14: Εφαρμογή της ντιρεκτίβας ARRAY_PARTITION και στις 2 διαστάσεις του  πίνακα 
αrrayBlock 

 

Το Vivado HLS βέβαια, λόγω του μικρού μεγέθους των μνημών που δημιουργούνται, 

αποφασίζει να διαιρέσει εντελώς τον πίνακα και στην άλλη του διάσταση. Οπότε στην ουσία 

αυτό που έχουμε είναι η διαίρεση του πίνακα και στα 64 στοιχεία του, πράγμα που μπορεί 

εξαρχής να εφαρμοστεί με την κατάλληλη χρήση της ντιρεκτίβας ARRAY_PARTITION με πλήρη 

διαίρεση του πίνακα σε κάθε διάστασή του, όπως φαίνεται στο Σχήμα 5.15. 

 

 

Σχήμα 5.15: Εφαρμογή complete ARRAY_PARTITION και στις 2 διαστάσεις του πίνακα 
αrrayBlock 

 

Να σημειωθεί, επίσης, πως στην περίπτωση που η IDCT_calc ανεβαίνει στην ιεραρχία 

και οι βρόχοι είναι ξετυλιγμένοι, θα πρέπει επιπλέον να εφαρμοστεί το ίδιο είδος 

ARRAY_PARTITION και στους πίνακες που συνδέονται με τον πίνακα ΑrrayBlock. 
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Εφαρμόζοντας την τεχνική  βελτιστοποίησης  ARRAY_PARTITION στις προηγούμενες 

περιπτώσεις βελτιστοποίησης που αναφέρθηκαν, καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως στις 

περιπτώσεις των κεφαλαίων 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5 δεν παρατηρείται κάποια αλλαγή στην 

καθυστέρηση και στο throughput καθώς συνεχίζει να υπάρχει κάποια καθυστέρηση στον 

υπολογισμό του αντίστροφου μετασχηματισμού συνημιτόνου λόγω των πράξεων με 

αριθμούς κινητής υποδιαστολής. 

Τα αποτελέσματα, ωστόσο, στο σημείο όπου η ντιρεκτίβα ARRAY_PARTITION 

συνδυάζεται με τη ντιρεκτίβα PIPELINE στη συνάρτηση IDCT_calc και ειδικότερα όσον αφορά 

τον συνδυασμό της με τη ντιρεκτίβα PIPELINE στον εσωτερικό βρόχο της συνάρτησης 

PerformIDCT, είναι θεαματικά, όπως φαίνεται στον Πίνακας 5-8 και στον Πίνακας 5-9. 

Επιπλέον και στις δύο περιπτώσεις επιτυγχάνεται II=1. 

Στην περίπτωση του συνδυασμού της ντιρεκτίβας ARRAY_PARTITION και της 

ντιρεκτίβας PEPELINE στον εξωτερικό βρόχο της συνάρτησης PerformIDCT, τα αποτελέσματα 

της καθυστέρησης είναι επίσης θεαματικά, ωστόσο η κατανάλωση των πόρων είναι 

μεγαλύτερη από αυτούς που διαθέτει το σύστημα. 

 

 

Πίνακας 5-8: Μείωση της καθυστέρησης της συνάρτησης PerformIDCT με εφαρμογή των 
ντιρεκτίβων PIPELINΕ + ARRAY_PARTITION στη συνάρτηση IDCT_calc 

 

 

Πίνακας 5-9: Μείωση της καθυστέρησης της συνάρτησης PerformIDCT με εφαρμογή των 
ντιρεκτίβων PIPELINE + ARRAY_PARTITION στον εσωτερικό βρόχο της συνάρτησης 

 

Στα παρακάτω διαγράμματα παρουσιάζεται η αύξηση του ΙΙ. Η συνάρτηση IDCT 

επεξεργάζεται αρχικά χωρίς βελτιστοποιήσεις μία νέα είσοδο ανά 3296 κύκλους ρολογιού, 

έπειτα με την εφαρμογή της ντιρεκτίβας PIPELINE επεξεργάζεται μία νέα είσοδο ανά 32 

κύκλους ρολογιού και τέλος με το συνδυασμό των ντιρεκτίβων PIPELINE και 

ARRAY_PARTITION επεξεργάζεται μία νέα είσοδο ανά 1 κύκλο ρολογιού. 

Επιπλέον ο εσωτερικός βρόχος της συνάρτησης PerformIDCT αρχικά χωρίς 

βελτιστοποιήσεις επεξεργάζεται ένα εικονοστοιχείο ανά 26392 κύκλους ρολογιού, έπειτα με 
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την εφαρμογή της ντιρεκτίβας PIPELINE επεξεργάζεται ένα νέο εικονοστοιχείο ανά 32 

κύκλους ρολογιού και τελικά με το συνδυασμό των ντιρεκτίβων PIPELINE και 

ARRAY_PARTITION επεξεργάζεται μία νέα είσοδο ανά 1 κύκλο ρολογιού, όπως φαίνεται στο 

Σχήμα 5.16. 

Τέλος, ο εξωτερικός βρόχος της συνάρτησης PerformIDCT αρχικά χωρίς 

βελτιστοποιήσεις επεξεργάζεται οκτώ εικονοστοιχεία ανά 211152 κύκλους ρολογιού, έπειτα 

με την εφαρμογή της ντιρεκτίβας PIPELINE επεξεργάζεται οκτώ νέα εικονοστοιχεία ανά 32 

κύκλους ρολογιού και τελικά με το συνδυασμό των ντιρεκτίβων PIPELINE και 

ARRAY_PARTITION επεξεργάζεται οκτώ νέες εισόδους ανά 1 κύκλο ρολογιού, όπως φαίνεται 

στο Σχήμα 5.17. 

 

 

Σχήμα 5.16: Γράφημα ΙΙ / Utilization για την εφαρμογή διάφορων βελτιστοποιήσεων στoν 
εσωτερικό βρόχο της συνάρτησης PerformIDCT 

 

Σχήμα 5.17: Γράφημα ΙΙ / Utilization για την εφαρμογή διάφορων βελτιστοποιήσεων στoν 
εξωτερικό βρόχο της συνάρτησης PerformIDCT 
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5.1.7 Εφαρμογή της βελτιστοποίησης Expression Balancing 

Μιας και χρησιμοποιούνται κινητής υποδιαστολής μεταβλητές και κάθε επανάληψη 

των βρόχων εξαρτάται από την τιμή της προηγούμενης, χρειάζεται να γνωρίζουμε πως το 

expression balancing για πράξεις με τέτοιου είδους μεταβλητές δεν είναι προκαθορισμένο.  

Έτσι δίνεται η δυνατότητα χρήσης της επιλογής: 

config_compile -unsafe_math_optimizations 

Η εντολή αυτή μπορεί να οριστεί μέσω του παραθύρου Solution Settings στην ενότητα 

General όπου δίνεται η δυνατότητα προσθήκης κάποιας εντολής. Παρακάτω στο Σχήμα 5.18 

φαίνεται στο παράθυρο ακριβώς το σημείο όπου πρέπει να επιλεγεί. 

 

Σχήμα 5.18: Εντολή config_compile -unsafe_math_optimizations 

 

Με τον τρόπο αυτό διαμοιράζονται καλύτερα οι λειτουργίες και οι πόροι που αφορούν τις 

πράξεις με κινητής υποδιαστολής μεταβλητές, ενώ μειώνεται και η καθυστέρηση, όπως 

φαίνεται στον Πίνακας 5-10: Μείωση της καθυστέρησης της συνάρτησης PerformIDCT με 

εφαρμογή του expression balancing. Ο διαμοιρασμός των πόρων θα φανεί καλύτερα στη 

συνέχεια όπου θα εφαρμοστούν οι συνδυασμοί διάφορων τεχνικών βελτιστοποίησης. 
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Πίνακας 5-10: Μείωση της καθυστέρησης της συνάρτησης PerformIDCT με εφαρμογή του 
expression balancing 

 

5.1.8 Δημιουργία πίνακα static cosMatrix 

Καθώς η συνάρτηση cos() των κινητής υποδιαστολής μεταβλητών χρησιμοποιεί 

πολλούς από τους πόρους του συστήματος και συγκεκριμένα LUTs, υπάρχει η δυνατότητα 

χρήσης ενός static πίνακα cosMatrix[8][8], ο οποίος περιέχει τα προϋπολογισμένα 

αποτελέσματα που θα προκύπταν από την κλήση της συνάρτησης cos() για κάθε 

εικονοστοιχείο της εικόνας. Με τον τρόπο αυτό μειώνεται η κατανάλωση των φυσικών 

πόρων μιας και το μόνο που χρειάζεται είναι η φόρτωση ενός στοιχείου του πίνακα. Επιπλέον 

η βελτίωση της καθυστέρησης είναι αισθητή μιας και δεν χρειάζονται περαιτέρω 

υπολογισμοί, όπως φαίνεται στον Πίνακας 5-11: Μείωση της καθυστέρησης της συνάρτησης 

PerformIDCT με χρήση του πίνακα static cosMatrix. 
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Πίνακας 5-11: Μείωση της καθυστέρησης της συνάρτησης PerformIDCT με χρήση του 
πίνακα static cosMatrix 

 

5.1.9 Βελτιστοποίηση της συνάρτησης PerformIDCT με χρήση ενός If Statement 

στους αντίστροφους διακριτούς μετασχηματισμούς συνημιτόνου  

Τα 8x8 μπλοκ εικονοστοιχείων που έρχονται ως είσοδοι στη συνάρτηση IDCT_calc 

αποτελούνται σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από εικονοστοιχεία με μηδενικές τιμές. Αυτό 

οφείλεται στην επεξεργασία που έχουν δεχτεί κατά την JPEG κωδικοποίηση.  

Επομένως, από τη στιγμή που γνωρίζουμε πως το μερικό άθροισμα ενός 

εικονοστοιχείου με μηδενική τιμή είναι ίσο με μηδέν, δεν χρειάζεται να μπούμε στη 

διαδικασία υπολογισμού του. Μπορεί, επομένως, με τη χρήση μιας if συνθήκης να 

αποφευχθεί ο περιττός αυτός υπολογισμός του μερικού αθροίσματος, όπως φαίνεται 

παρακάτω στον κώδικα. 

 

 

Τα αποτελέσματα για τη μείωση της καθυστέρησης που θα πάρουμε είναι 

εντυπωσιακά, όπως φαίνεται στον Πίνακας 5-12. Δυστυχώς η συνθήκη if δεν έχει κανένα 

νόημα να συνδυαστεί με κάποια άλλη από τις προηγούμενες τεχνικές που εισήγαμε. 
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Πίνακας 5-12: Μείωση της καθυστέρησης της συνάρτησης PerformIDCT με χρήση του If 
Statement 

5.1.10 Σύγκριση μεμονωμένων βελτιστοποιήσεων στη συνάρτηση PerformIDCT 

Στο σημείο αυτό θα γίνει σύγκριση των βελτιστοποιήσεων που αναφέρθηκαν 

παραπάνω μεταξύ τους, τόσο στη μείωση καθυστέρησης όσο και στη δέσμευση των πόρων 

του συστήματος. 

Στον Πίνακας 5-13 που ακολουθεί, εμφανίζονται όλες εκείνες οι τεχνικές 

βελτιστοποίησης που αναφέρθηκαν παραπάνω και βοηθούν στη βελτιστοποίηση της 

συνάρτησης PerformIDCT. 

 

 

 Τεχνική Συνάρτηση 

K1 PIPELINE εσωτερικού βρόχου της συνάρτησης 
IDCT_calc 

 
 
 
 
 
 
 
PerformIDCT 
(IDCT_calc) 

K2 UNROLL εσωτερικού βρόχου της συνάρτησης IDCT_calc 

K3 PIPELINE εξωτερικού βρόχου της συνάρτησης IDCT_calc 

K4 UNROLL εξωτερικού βρόχου της συνάρτησης IDCT_calc 

K5 PIPELINE της συνάρτησης IDCT_calc 

K6 PIPELINE εσωτερικού βρόχου της συνάρτησης 
PerformIDCT 

K7 PIPELINE εξωτερικού βρόχου της συνάρτησης 
PerformIDCT και INLINE της συνάρτησης IDCT_calc 

K8 ARRAY_PARTITION variable=arrayBlock block factor=4 
dim=2 

K9 ARRAY_PARTITION variable=arrayBlock complete 
dim=0 

K10 Expression balancing 

K11 Static cosMatrix 

Κ12 If Statement 

Πίνακας 5-13: Τεχνικές βελτιστοποίησης που αφορούν τη συνάρτηση PerformIDCT 

Παρακάτω στο Σχήμα 5.19 παρατηρούμε πως οι τεχνικές βελτιστοποίησης [K6+K9] και 

[K7+K9] δίνουν τη βέλτιστη καθυστέρηση της συνάρτησης PerformIDCT, καθώς η τάξη 

μεγέθους της καθυστέρησής τους είναι πολύ μικρότερη σε σχέση με την αρχική.10 
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Σχήμα 5.19: Γράφημα Latency της συνάρτησης PerformIDCT μετά την εφαρμογή διάφορων 
βελτιστοποιήσεων 

 

 

Επιπλέον, στο Σχήμα 5.20 παρακάτω παρατηρείται το ποσοστό δέσμευσης των πόρων 

του συστήματος, στο οποίο συμβάλλουν οι βελτιστοποιήσεις της συνάρτησης PerformIDCT. 

Οι περισσότερες βελτιστοποιήσεις δίνουν μικρά ποσοστά δέσμευσης των πόρων του 

συστήματος. Ωστόσο, η [Κ7+Κ9] βελτιστοποίηση ξεπερνά τη δέσμευση των διαθέσιμων 

πόρων του συστήματος, ενώ οι [Κ5+Κ9] και [Κ6+Κ9] βελτιστοποιήσεις δεσμεύουν αρκετούς 

από τους πόρους του συστήματος. Αυτό συμβαίνει λόγω της εφαρμογής της ντιρεκτίβας 

ARRAY_PARTITION. 
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Σχήμα 5.20: Γράφημα Resource Utilization (%) της συνάρτησης PerformIDCT μετά την 
εφαρμογή διάφορων βελτιστοποιήσεων 

5.2 Βελτιστοποίηση της συνάρτησης DequantizeBlock 

Το DequantizeBlock αποτελεί το αμέσως επόμενο μπλοκ με τη μεγαλύτερη 

καθυστέρηση. Αποτελείται από έναν βρόχο με 64 επαναλήψεις, μέσα στον οποίο 

πραγματοποιείται μια πράξη πολλαπλασιασμού που εξυπηρετεί την αντίστροφη κβάντιση. 

Παρακάτω στον Πίνακας 5-14 φαίνεται η καθυστέρηση της συνάρτησης χωρίς κάποιο είδος 

βελτιστοποίησης να έχει εφαρμοστεί. 

 

 

Πίνακας 5-14: Καθυστέρησης της συνάρτησης DequantizeBlock χωρίς βελτιστοποιήσεις 

 

Μία πρώτη βελτιστοποίηση που μπορεί να εφαρμοστεί είναι η χρήση της ντιρεκτίβας 

PIPELINE στον βρόχο που περιέχει η συνάρτηση DequantizeBlock, όπως φαίνεται στο Σχήμα 

5.21. Η βελτιστοποίηση αυτή θα καταλήξει σε Loop II ίσο με 1, δηλαδή θα μπορεί ο βρόχος 

να επεξεργάζεται ένα εικονοστοιχείο ανά κύκλο ρολογιού. 

 

1 1 3 2 1 2
6

2 1

47

2
8

47

106

2 1 1
0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%
R

e
s
o
u
rc

e
 U

ti
liz

a
ti
o
n
 (

%
)

Τεχνικές Βελτιστοποίησης της συνάρτησης PerformIDCT



Βελτιστοποίηση και ενδιάμεσα αποτελέσματα  

54 
 

 

Σχήμα 5.21: Εφαρμογή ντιρεκτίβας PIPELINE στο βρόχο της συνάρτησης DequantizeBlock 

 

Μία δεύτερη βελτιστοποίηση που μπορεί να εφαρμοστεί είναι η χρήση της ντιρεκτίβας 

PIPELINE στη συνάρτηση DequantizeBlock, όπως φαίνεται στο Σχήμα 5.22. Είτε 

χρησιμοποιήσουμε την ντιρεκτίβα UNROLL στο βρόχο της συνάρτησης DequantizeBlock, είτε 

τη ντιρεκτίβα PIPELINE στη συνάρτηση την ίδια, θα πάρουμε τα ακριβώς ίδια αποτελέσματα, 

καθώς έχουν ακριβώς την ίδια χρήση. 

 

 

Σχήμα 5.22: Εφαρμογή ντιρεκτίβας PIPELINE στη συνάρτηση DequantizeBlock 

 

Όπως εξηγήσαμε και πριν αν δεν πραγματοποιηθεί διαίρεση των πινάκων, των οποίων 

γίνεται η κλήση εσωτερικά του βρόχου, θα υπάρχει ένα σημείο συμφόρησης που θα αποτελεί 

παράγοντα περιορισμού για τη βέλτιστη καθυστέρηση που μπορεί να επιτευχθεί. Βέβαια, 

στο συγκεκριμένο βρόχο θα έπρεπε να διαιρεθούν τρείς πίνακες 64 στοιχείων ο καθένας, 

γεγονός που θα οδηγούσε σε πολύ μεγάλη αύξηση του Utilization. Από τη στιγμή που ο 

χρόνος καθυστέρησης έχει βελτιωθεί σε σημαντικό βαθμό, δεν υπάρχει τέτοια ανάγκη. Η 

συνάρτηση θα δώσει II ίσο με 32. 

Παρακάτω, στο Σχήμα 5.23, φαίνονται τα αποτελέσματα της μείωσης της 

καθυστέρησης με την εφαρμογή των παραπάνω βελτιστοποιήσεων. Οι βελτιστοποιήσεις 

αυτές δεν επιφέρουν ιδιαίτερη αύξηση της δέσμευσης των φυσικών πόρων του συστήματος. 

 

Σχήμα 5.23: Γράφημα καθυστέρησης της συνάρτησης DequantizeBlock με την εφαρμογή 
διάφορων βελτιστοποιήσεων 
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5.3 Βελτιστοποίηση της συνάρτησης DeZigZag 

Παρόμοια με τη συνάρτηση DequantizeBlock, η DeZigZag αποτελείται από έναν βρόχο 

64 επαναλήψεων προκειμένου τα στοιχεία του 8x8 μπλοκ εικονοστοιχείων να 

ανακατανεμηθούν με τη σωστή σειρά. Παρακάτω στον Πίνακας 5-15 φαίνεται η 

καθυστέρηση της συνάρτησης DeZigZag χωρίς την εφαρμογή βελτιστοποιήσεων σε αυτή. 

 

 

Πίνακας 5-15: Καθυστέρησης της συνάρτησης DeΖigZag χωρίς βελτιστοποιήσεις 

 

Μία πρώτη βελτιστοποίηση που μπορεί να εφαρμοστεί είναι η χρήση της ντιρεκτίβας 

PIPELINE στον βρόχο που περιέχει η συνάρτηση DeZigZag, όπως φαίνεται στο Σχήμα 5.24. Η 

βελτιστοποίηση αυτή θα καταλήξει σε Loop II ίσο με 1, δηλαδή θα μπορεί ο βρόχος να 

επεξεργάζεται ένα εικονοστοιχείο ανά κύκλο ρολογιού. 

 

 

 

Σχήμα 5.24: Εφαρμογή ντιρεκτίβας PIPELINE στο βρόχο της συνάρτησης DeZigZag 

 

Μία δεύτερη βελτιστοποίηση που μπορεί να εφαρμοστεί είναι η χρήση της ντιρεκτίβας 

PIPELINE στη συνάρτηση DeZigZag, όπως φαίνεται στο Σχήμα 5.25. Είτε χρησιμοποιήσουμε 

την ντιρεκτίβα UNROLL στο βρόχο της συνάρτησης DeZigZag, είτε τη ντιρεκτίβα PIPELINE στη 

συνάρτηση την ίδια, θα πάρουμε τα ακριβώς ίδια αποτελέσματα, καθώς έχουν ακριβώς την 

ίδια χρήση. 
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Σχήμα 5.25: Εφαρμογή ντιρεκτίβας PIPELINE στη συνάρτηση DeZigZag 

 

Για τους ίδιους λόγους αναλύσαμε παραπάνω, η συνάρτηση δίνει ΙΙ ίσο με 32, έχοντας 

όμως παράλληλα αρκετή μείωση της καθυστέρησης. 

Παρακάτω, στο Σχήμα 5.26, φαίνονται τα αποτελέσματα της μείωσης της 

καθυστέρησης με την εφαρμογή των παραπάνω βελτιστοποιήσεων. Οι βελτιστοποιήσεις 

αυτές δεν επιφέρουν καμία αύξηση της δέσμευσης των φυσικών πόρων του συστήματος. 

 

 

Σχήμα 5.26: Γράφημα καθυστέρησης της συνάρτησης DeZigZag με την εφαρμογή διάφορων 
βελτιστοποιήσεων 

 

5.4 Βελτιστοποίηση της συνάρτησης TransformArray 

Η συνάρτηση TransformArray δέχεται τα 64 εικονοστοιχεία που είναι αποθηκευμένα 

σε ένα μονοδιάστατο πίνακα και τα αναθέτει σε έναν δισδιάστατο 8x8 πίνακα. Επομένως, 

αποτελείται από έναν εξωτερικό και έναν εσωτερικό βρόχο για τις γραμμές και στήλες του 

νέου δισδιάστατου πίνακα. Παρακάτω στον Πίνακας 5-16 φαίνεται η καθυστέρηση της 

συνάρτησης TransformArray χωρίς την εφαρμογή βελτιστοποιήσεων. 
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Πίνακας 5-16: Καθυστέρησης της συνάρτησης TransformArray χωρίς βελτιστοποιήσεις 

 

Μία πρώτη βελτιστοποίηση που μπορεί να εφαρμοστεί είναι η χρήση της ντιρεκτίβας 

PIPELINE στον εσωτερικό βρόχο που περιέχει η συνάρτηση TransformArray, όπως φαίνεται 

στο Σχήμα 5.27, που αποτελεί το επίπεδο στο οποίο γίνεται η επεξεργασία των 

εικονοστοιχείων της εικόνας. Η βελτιστοποίηση αυτή θα καταλήξει σε Loop II ίσο με 1, 

δηλαδή θα μπορεί ο βρόχος να επεξεργάζεται ένα εικονοστοιχείο ανά κύκλο ρολογιού. 

 

 

Σχήμα 5.27: Εφαρμογή ντιρεκτίβας PIPELINE στον εσωτερικό βρόχο της συνάρτησης 
TransformArray 

 

Μία δεύτερη βελτιστοποίηση που μπορεί να εφαρμοστεί είναι η χρήση της ντιρεκτίβας 

PIPELINE στον εξωτερικό βρόχο που περιέχει η συνάρτηση TransformArray, όπως φαίνεται 

στο Σχήμα 5.28. Για τους ίδιους ακριβώς λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω η χρήση της 

συγκεκριμένης ντιρεκτίβας στη συνάρτηση, καταλήγει σε αρκετή μείωση της καθυστέρησης 

αλλά σε Loop ΙΙ ίσο με 32. 

 

 

Σχήμα 5.28: Εφαρμογή ντιρεκτίβας PIPELINE στον εξωτερικό βρόχο της συνάρτησης 
TransformArray 

 

Μία τρίτη βελτιστοποίηση που μπορεί να εφαρμοστεί είναι η χρήση της ντιρεκτίβας 

PIPELINE στη συνάρτηση TransformArray, όπως φαίνεται στο Σχήμα 5.29 και η οποία οδηγεί 

σε ξετύλιγμα των δύο βρόχων της συνάρτησης. Για τους ίδιους ακριβώς λόγους που 

αναφέρθηκαν παραπάνω η χρήση της συγκεκριμένης ντιρεκτίβας στη συνάρτηση, καταλήγει 

σε αρκετή μείωση της καθυστέρησης αλλά σε Loop ΙΙ ίσο με 32. 
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Σχήμα 5.29: Εφαρμογή ντιρεκτίβας PIPELINE στη συνάρτηση TransformArray 

 

Παρακάτω, στο Σχήμα 5.30, φαίνονται τα αποτελέσματα της μείωσης της 

καθυστέρησης με την εφαρμογή των παραπάνω βελτιστοποιήσεων. Οι βελτιστοποιήσεις 

αυτές δεν επιφέρουν καμία αύξηση της δέσμευσης των φυσικών πόρων του συστήματος. 

 

 

Σχήμα 5.30: Γράφημα καθυστέρησης της συνάρτησης TransformArray με την εφαρμογή 
διάφορων βελτιστοποιήσεων 

 

5.5 Βελτιστοποίηση  της συνάρτησης DecodeSingleBlock 

Η συνάρτηση DecodeSingleBlock περιέχει όλες τις συναρτήσεις που αναφέρθηκαν 

παραπάνω, δηλαδή PerformIDCT, DequantizeBlock, DeZigZag και TransformArray, σύν έναν 

διπλό βρόχο για την αποθήκευση των αποτελεσμάτων.  

Σε μία πιο λεπτομερή μελέτη του κώδικα, παρατηρούμε πως οι συναρτήσεις στο 

εσωτερικό της DecodeSingleBlock έχουν τη μορφή του Σχήμα 5.31, δηλαδή η έξοδος της μίας 

τροφοδοτεί την είσοδο της επόμενης. 
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Σχήμα 5.31: Διάγραμμα ροής εσωτερικών συναρτήσεων της συνάρτησης DecodeSingleBlock 

 

Η μορφή αυτή των συναρτήσεων δίνει τη δυνατότητα χρήσης της ντιρεκτίβας 

DATAFLOW, η οποία μπορεί να προσδώσει απίστευτα μεγάλη παραλληλία καθώς τη στιγμή 

που ένα δεδομένο της μίας συνάρτησης είναι έτοιμο, δεν χρειάζεται να περιμένει την 

ολοκλήρωση της επεξεργασίας ολόκληρου του μπλοκ αλλά τροφοδοτείται στην αμέσως 

επόμενη συνάρτηση όπου υπόκειται σε περαιτέρω επεξεργασία. 

Με την επιλογή Dataflow View μπορούμε να ελέγξουμε τον τρόπο που 

συμπεριφέρεται η συγκεκριμένη ντιρεκτίβα και πως συνδέει τις επιμέρους συναρτήσεις 

μεταξύ τους, όπως φαίνεται στο Σχήμα 5.32. 
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Σχήμα 5.32: Απεικόνιση της ροής δεδομένων της συνάρτησης DecodeSingleBlock με την 
επιλογή Dataflow View 

 

Όταν εφαρμόζεται η ντιρεκτίβα DATAFLOW , αυτομάτως εισάγονται memory buffers μεταξύ 

των συναρτήσεων για διασφάλιση πώς η επόμενη συνάρτηση μπορεί να ξεκινήσει την 

επεξεργασία των δεδομένων πριν η προηγούμενη να έχει ολοκληρώσει την επεξεργασία. Οι 

προκαθορισμένοι τύποι μνημών που χρησιμοποιούνται είναι ping-pong buffers με τέτοιο 

μέγεθος ώστε να μπορούν να χωρέσουν τον μεγαλύτερο πίνακα που καταναλώνεται και 

παράγεται. 

Αν η προσπέλαση των δεδομένων είναι πλήρως σειριακή, τότε μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

και FIFOs. Το θετικό σε αυτή την περίπτωση είναι ότι το μέγεθός τους μπορεί άμεσα να 

προσαρμοστεί( γεγονός που δεν είναι δυνατό στα ping-pong buffers καθώς εκεί επιτρέπονται 
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οι τυχαίες προσπελάσεις). Ωστόσο, βασική απαίτηση για τα FIFO buffers είναι πως οι 

συναρτήσεις θα πρέπει να χειρίζονται τον ίδιο ακριβώς αριθμό δεδομένων, με την ίδια 

ακριβώς σειρά. Επειδή μπορεί να γίνει μόνο εγγραφή/ανάγνωση του επόμενου στοιχείου, 

δεν μπορεί να υπάρξει τυχαία προσπέλαση. 

Παρόλο που και οι δυο τύποι μνημών οδηγούν σε εντυπωσιακή μείωση της καθυστέρησης, 

η χρήση των FIFOs έχει την καλύτερη επίδοση. 

Παρόλα αυτά στην υλοποίηση του JPEG Decoder η συνάρτηση DeZigZag επεξεργάζεται τα 

δεδομένα εισόδου όχι με τη σειρά με την οποία παράγονται από την προηγούμενη 

συνάρτηση (DequantizeBlock). Το γεγονός αυτό αποτελεί απαγορευτικό στην εφαρμογή της 

ντιρεκτίβας DATAFLOW με χρήση FIFOs. 

5.6 Βελτιστοποίηση της συνάρτησης ProcessHuffmanBlock 

Η διαδικασία της Huffman αποκωδικοποίησης αποτελεί το πιο περίπλοκο κομμάτι του 

αλγορίθμου. Προκειμένου να οριστούν τα Huffman Tables, το JPEG αρχείο για κάθε Table 

παρέχει μια λίστα από 16 τιμές που αντιπροσωπεύουν το μήκος των bits και πόσοι κωδικοί 

για κάθε μήκος υπάρχουν. Παρακάτω παρατίθεται ένα παράδειγμα: 

 

No. length  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Ένα τυπικό JPEG αρχείο θα έχει: 

No. length  0 0 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

 

Είναι, επομένως, κατανοητό πως στο παραπάνω παράδειγμα έχουμε τρείς κωδικούς 

Huffman με μήκος ίσο με 3, τέσσερις κωδικούς με μήκος ίσο με 5 και ένα σύνολο από επτά 

τιμές που θα ακολουθήσουν στη συνέχεια. Έχοντας την τιμή και το μήκος, μέσω μια ειδικής 

συνάρτησης παράγεται ο αντίστοιχος κωδικός Huffman.  

Στην αποκωδικοποίηση διαθέτουμε έναν κωδικό Huffman και το μήκος του και 

προσπαθούμε να βρούμε κάποια αντιστοίχιση στα Huffman Tables. Παρακάτω στο Σχήμα 

5.33 παρουσιάζεται ένα παράδειγμα μερικών τυπικών δεδομένων ενός Huffman Table. 
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Σχήμα 5.33: Παράδειγμα ενός τυπικού πίνακα Huffman 

 

Με τα Huffman Tables έτοιμα προς χρήση, επόμενο βήμα είναι η αποκωδικοποίηση 

της ροής δεδομένων, ώστε να τοποθετηθούν οι πραγματικές τιμές των εικονοστοιχείων στην 

εικόνα. 

Από τη στιγμή που οι Huffman κωδικοί μπορούν να έχουν μήκος από 1 εως 16 bits (2 

bytes), διαβάζουμε από τη ροή δεδομένων ένα – ένα bit και κάθε φορά για κάθε bit που 

προστίθεται γίνεται αναζήτηση στα Huffman Tables για το αν υπάρχει, για το συγκεκριμένο 

μήκος και κωδικό, κάποιο ταίριασμα. Σε περίπτωση που υπάρχει, η τιμή που θα λάβουμε θα 

αντιστοιχεί στον αριθμό των bits που θα πρέπει να διαβαστούν στη συνέχεια από τη ροή 

δεδομένων και τα οποία μεταφράζονται στην πραγματική τιμή της εικόνας. Το παρακάτω 

Σχήμα 5.34 περιγράφει τη διαδικασία. 

 

 

Σχήμα 5.34: Αποκωδικοποίηση ροής δεδομένων 
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Ωστόσο, η συνεχής αναζήτηση του κωδικού Huffman στα Huffman Tables για κάθε ένα 

bit, έχει ως αποτέλεσμα τις αμέτρητες προσπελάσεις όλων των στοιχείων των Huffman 

Tables, γεγονός που αυξάνει την ελάχιστη καθυστέρηση του κώδικα. Μιας και τα βήματα που 

ακολουθούνται για την αποκωδικοποίηση του κωδικού Huffman δεν έχουν σταθερή δομή 

και αποτελούνται από πολλούς υπό συνθήκη βρόχους, δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε τις 

τεχνικές που προσφέρει το εργαλείο Vivado HLS. 

Ένα είδος βελτιστοποίησης που θα μπορούσε να εφαρμοστεί και το οποίο 

περιγράφεται στη συνέχεια, αφορά την βελτιστοποίηση της συνάρτησης IsInHuffmanCodes, 

έτσι ώστε να μην προσπελαύνεται όλος ο πίνακας για κάθε bit του 1 εως 16 bit Huffman 

κωδικού. 

Εισάγεται, επομένως, μια δομή (HT_pointer) 16 στοιχείων, όπου κάθε στοιχείο 

αντιστοιχεί σε ένα από τα 16 πιθανά μήκη, αντίστοιχα. Για κάθε μήκος δίνεται η θέση του 

πρώτου κωδικού στο Huffman Table καθώς και ο αριθμός των κωδικών που υπάρχουν με 

αυτό το μήκος. Αν σε κάποιο μήκος δεν αντιστοιχεί κανένας κωδικός Huffman, τότε το σημείο 

που δείχνει την θέση του πρώτου κωδικού στο Huffman Table, απλώς δεν ενημερώνεται. 

Παρακάτω το Σχήμα 5.35 δείχνει την όλη διαδικασία που περιγράφηκε παραπάνω με ένα 

παράδειγμα για μήκος ίσο με 3 bits. 

 

 

Σχήμα 5.35: Παράδειγμα σύνδεσης των Huffman Table και HT_pointer 

 

Η δημιουργία της δομής αυτής θα βοηθήσει πολύ το πιο «χρονοβόρο» κομμάτι του 

ProcessHuffmanBlock που είναι η αναζήτηση στα Huffman Tables. Όπως βλέπουμε και στον 

κατάλληλα διαμορφωμένο κώδικα παρακάτω, για κάθε διαφορετικό μήκος bits η αναζήτηση 
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στα Huffman Tables ξεκινά από τη θέση που αντιστοιχεί στον πρώτο κωδικό Huffman αυτού 

του μήκους και συνεχίζει ελέγχοντας μόνο τους κωδικούς που αντιστοιχούν σε αυτό το μήκος. 

 

 

 

Με την παραπάνω υλοποίηση, επιτυγχάνεται πολύ μικρότερη ελάχιστη καθυστέρηση, 

ενώ η μέγιστη καθυστέρηση θα ισούται με την περίπτωση που ο κωδικός Huffman θα έχει 

μήκος 16 bits και θα χρειαστούν 16 επαναλήψεις, οι οποίες τελικά θα διαπεράσουν όλο τον 

πίνακα Huffman. Αυτό βέβαια συμβαίνει σπάνια καθώς οι μικρότερου μήκους κωδικοί έχουν 

πολύ μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης από τους μεγαλύτερου μήκους.  

Παρακάτω στα Σχήμα 5.36 και Σχήμα 5.37, παρουσιάζεται η καθυστέρηση της 

συνάρτησης ProcessHuffmanBlock και η κατανάλωση των διαθέσιμων φυσικών πόρων του 

συστήματος πριν και μετά την εφαρμογή της βελτιστοποίησης. 
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Σχήμα 5.36: Καθυστέρηση και κατανάλωση πόρων μη βελτιστοποιημένης συνάρτησης 
ProcessHuffmanBlock 

 

Σχήμα 5.37: Καθυστέρηση και κατανάλωση πόρων βελτιστοποιημένης συνάρτησης 
ProcessHuffmanBlock 

 

Συγκρίνοντας τις δυο υλοποιήσεις της μη βελτιστοποιημένης και βελτιστοποιημένης 

συνάρτησης ProcessHuffmanBlock είναι εμφανής η επιτάχυνσή της κατά x2,93, ενώ η 

κατάχρηση πόρων του συστήματος μειώνεται ελάχιστα, χωρίς όμως να έχει ιδιαίτερο 

αντίκτυπο. 
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Κεφάλαιο 6  

Αποτελέσματα συνδυασμού 
βελτιστοποιήσεων στον JPEG Decoder 

Η διαδικασία που ακολουθείται για την αξιολόγηση και τον έλεγχο της ορθής 

συμπεριφοράς της υλοποίησης του αλγορίθμου, περιλαμβάνει την οπτική σύγκριση και 

αξιολόγηση των δυο εικόνων εξόδου που δημιουργούνται από το συνθέσιμο κώδικα και το 

testbench του. 

Στην ενότητα αυτή, θα εξεταστούν αναλυτικά τα αποτελέσματα χρονισμού κα 

αξιοποίησης των φυσικών πόρων του συστήματος, που αφορούν τους διάφορους 

συνδυασμούς βελτιστοποιήσεων. 

 

6.1 Αποτελέσματα εφαρμογής συνδυασμού βελτιστοποιήσεων στη 

συνάρτηση DecodeSingleBlock 

Αρχικά, παρατίθενται οι μετρήσεις της βασικής αρχικής υλοποίησης του 

DecodeSingleBlock, οι οποίες θα αποτελέσουν τη βάση για τη σύγκριση των διάφορων 

συνδυασμών βελτιστοποιήσεων, όπως φαίνεται στο Σχήμα 6.1. 
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               Σχήμα 6.1: Μετρικές της συνάρτησης DecodeSingleBlock 

 

Στον Πίνακας 6-1 που ακολουθεί εμφανίζονται όλες εκείνες οι τεχνικές 

βελτιστοποίησης που αναφέρθηκαν εκτενώς στο Κεφάλαιο 5 για κάθε μια συνάρτηση του 

DecodeSingleBlock ξεχωριστά. 

 

 Τεχνική Βελτιστοποίησης Συνάρτηση 

K1 PIPELINE εσωτερικού βρόχου της συνάρτησης 
IDCT_calc 

 
 
 
 
 
 
 
PerformIDCT 
(IDCT_calc) 

K2 UNROLL εσωτερικού βρόχου της συνάρτησης 
IDCT_calc 

K3 PIPELINE εξωτερικού βρόχου της συνάρτησης 
IDCT_calc 

K4 UNROLL εξωτερικού βρόχου της συνάρτησης 
IDCT_calc 

K5 PIPELINE της συνάρτησης IDCT_calc 

K6 PIPELINE εσωτερικού βρόχου της συνάρτησης 
PerformIDCT 

K7 PIPELINE εξωτερικού βρόχου της συνάρτησης 
PerformIDCT και INLINE της συνάρτησης 
IDCT_calc 

K8 ARRAY_PARTITION variable=arrayBlock 
block factor=4 dim=2 

K9 ARRAY_PARTITION variable=arrayBlock 
complete dim=0 

K10 Expression balancing 
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K11 Static cosMatrix 

Κ12 If Statement 

K13 PIPELINE εσωτερικού βρόχου της συνάρτησης 
DequantizeBlock 

 
DequantizeBlock 

K14 PIPELINE της συνάρτησης DequantizeBlock 

K15 PIPELINE εσωτερικού βρόχου της συνάρτησης 
DeZigZag 

 
DeZigZag 

K16 PIPELINE της συνάρτησης DeZigZag 

K17 PIPELINE εσωτερικού βρόχου της συνάρτησης 
TransformArray 

 
TransformArray 

K18 PIPELINE εξωτερικού βρόχου της συνάρτησης 
TransformArray 

 

K19 PIPELINE της συνάρτησης TransformArray  

K20 Dataflow με ping-pong buffers  
DecodeSingleBlock 

K21 PIPELINE εσωτερικού βρόχου αποθήκευσης 
εξόδων του DecodeSingleBlock 

K22 PIPELINE εξωτερικού βρόχου αποθήκευσης 
εξόδων του DecodeSingleBlock 

Πίνακας 6-1: Παρουσίαση Συνολικών Τεχνικών Βελτιστοποίησης 

Ως πρώτο βήμα και από τη στιγμή που η συνάρτηση PerformIDCT περιλαμβάνει 

πλήθος τεχνικών βελτιστοποίησης που μπορούν να εφαρμοστούν, θα μελετηθεί πρώτα μόνη 

της και έπειτα σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες. 

Στον Πίνακας 6-2 που ακολουθεί παρατίθενται κάποιοι από τους κύριους 

συνδυασμούς τεχνικών βελτιστοποίησης της συνάρτησης PerformIDCT και τα αποτελέσματα 

που δίνουν στον Πίνακας 6-3 παρακάτω. 

 

 

 

 Συνδυασμός  
Τεχνικών 

Βελτιστοποίησης 
PerformIDCT 

M0 No optimization 

M1 K5, K9, K10, K11 

M2 K6, K9, K10, K11 

M3 K7, K9, K10, K11 

Πίνακας 6-2: Συνδυασμός βελτιστοποιήσεων της συνάρτησης PerformIDCT 
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Τεχνική Κύκλοι 
Ρολογιού 

Κατανάλωση Πόρων Επιτάχυνση1 
 

Αύξηση 
Κατανάλωσης 
Πόρων2 

BRAM DSP FF LUT 

M0 2,1*105 0% 1% 0% 2% - - 

M1 4*103 1% 36% 11% 22% 52,5x 35x 

Μ2 1,29*103 1% 36% 11% 22% 162,8x 35x 

M3 1,18*103 0% 123% 36% 79% 178x 122x 

Πίνακας 6-3: Σύγκριση επιταχύνσεων και κατανάλωσης πόρων των διάφορων 
βελτιστοποιήσεων της συνάρτησης PerformIDCT 

Από τις παραπάνω βελτιστοποιήσεις ξεχωρίζουμε τις Μ1 και Μ2 που εμφανίζουν τη 

μεγαλύτερη μείωση καθυστέρησης. H υλοποίηση M3 που μπορεί και παράγει 8 

εικονοστοιχεία εξόδου ανά κύκλο ρολογιού, απορρίπτεται καθώς οδηγεί σε κατανάλωση 

περισσότερων πόρων από αυτούς που είναι διαθέσιμοι. 

Ως δεύτερο βήμα και έχοντας αναλύσει τις τεχνικές βελτιστοποίησης για τη συνάρτηση 

PerformIDCT, ακολουθεί ο συνδυασμός των βελτιστοποιήσεων όλων των συναρτήσεων που 

περιέχονται στη συνάρτηση DecodeSingleBlock. Παρακάτω στον Πίνακας 6-4 

παρουσιάζονται κάποιοι από αυτούς τους συνδυασμούς και στον Πίνακας 6-5 τα 

αποτελέσματα που δίνουν. 

 

 Συνδυασμός Τεχνικών Βελτιστοποίησης 

S0 No optimization 

S1 M1, K14, K16, K18, K20, K22 

S2 M1, K13, K15, K17, K20, K21 

S3 M2, K14, K16, K18, K20, K22 

S4 M2, K13, K15, K17, K20, K21 

Πίνακας 6-4: Συνδυασμός Βελτιστοποιήσεων της Συνάρτησης DecodeSingleBlock 

 

Τεχνική Κύκλοι 
Ρολογιού 

Κατανάλωση Πόρων Επιτάχυνση 
 

Αύξηση 
Κατανάλωσης 
Πόρων 

BRAM DSP FF LUT 

S0 2,1*105 0% 1% 0% 2% - - 

S1 2,9*103 1% 37% 11% 29% 72,4x 36x 

S2 3,1*103 1% 36% 10% 26% 67,7x 35x 

S3 2,5*102 1% 37% 11% 29% 836,6x 36x 

S4 3,8*102 1% 36% 11% 26% 552,63x 35x 

Πίνακας 6-5: Σύγκριση επιταχύνσεων και κατανάλωσης πόρων των διάφορων συνδυασμών 
Βελτιστοποιήσεων του DecodeSingleBlock 

H υλοποίηση S3 είναι η βέλτιστη με την υλοποίηση S4 να ακολουθεί στη συνέχεια. 

Παρατηρούμε πως η μείωση της καθυστέρησης είναι τρεις τάξεις μικρότερη, ενώ η αύξηση 

χρήσης των διαθέσιμων πόρων δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλη. 

 
1 Η επιτάχυνση ισούται με τους κύκλους ρολογιού της υλοποίησης χωρίς βελτιστοποίηση προς του 
κύκλους ρολογιού της νέας υλοποίησης. 
2 Ισούται με την ποσοστιαία αύξηση του στοιχείου που εμφανίζει τη μεγαλύτερη διαφορά σε σχέση 
με την αρχική χωρίς βελτιστοποιήσεις υλοποίηση. 
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Ο λόγος που δεν γίνεται η βέλτιστη χρήση της DATAFLOW ντιρεκτίβας οφείλεται στο 

γεγονός ότι τα δεδομένα που παράγονται από την DequantizeBlock συνάρτηση δεν 

καταναλώνονται με την ίδια σειρά από την DeZigZag με αποτέλεσμα να υπάρχει επιπλέον 

καθυστέρηση. 

Παρακάτω στο Σχήμα 6.2 και στο Σχήμα 6.3, παρουσιάζεται με ιστογράμματα η 

απόδοση της κάθε υλοποίησης τόσο σε χρόνο όσο και σε πόρους. 

 

 

Σχήμα 6.2: Επιτάχυνση της συνάρτησης DecodeSingleBlock που προσφέρουν οι 
βελτιστοποιημένες υλοποιήσεις 

 

 

Σχήμα 6.3: Κατανάλωση πόρων της συνάρτησης DecodeSingleBlock που δημιουργούν οι 
βελτιστοποιημένες υλοποιήσεις 
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6.2 Συνολικά αποτελέσματα του βελτιστοποιημένου JPEG 

αποκωδικοποιητή  

Στο σημείο αυτό θα παρουσιαστούν τα τελικά αποτελέσματα των βελτιστοποιήσεων 

του JPEG αποκωδικοποιητή. Παρακάτω στον Πίνακας 6-6 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα 

που δίνει ο συνδυασμός των βέλτιστων τεχνικών βελτιστοποίησης της συνάρτησης 

DecodeSingleBlock (S3, S4), μαζί με τη βελτιστοποίηση της συνάρτησης ProcessHuffmanBlock 

(Huffman Optimization).  

 

Τεχνική Κύκλοι 
Ρολογιού 

Κατανάλωση Πόρων 

BRAM DSP FF LUT 

S0 1,3 * 109 1% 12% 5% 24% 

S3 
+ 
Huffman 
Optimization 

 
7,87 * 106 

 
2% 

 
76% 

 
24% 

 
63% 

S4 
+ 
Huffman 
Optimization 

 
8,5 * 106 

 
2% 

 
76% 

 
23% 

 
57% 

Πίνακας 6-6: Σύγκριση επιταχύνσεων και κατανάλωσης πόρων των διάφορων συνδυασμών 
βελτιστοποιήσεων του βελτιστοποιημένου JPEG Decoder 

Προφανώς η εφαρμογή των βελτιστοποιήσεων δίνει έναν αρκετά βελτιωμένο χρόνο 

καθυστέρησης, επιβεβαιώνοντας για ακόμα μια φορά πως η υλοποίηση που περιλαμβάνει 

την τεχνική S3 είναι η βέλτιστη.  

Παρακάτω, στο Σχήμα 6.4, απεικονίζεται σε γράφημα η συνολική επιτάχυνση του JPEG 

αποκωδικοποιητή, ενώ στο Σχήμα 6.5 η κατανάλωση των πόρων της συνολικής υλοποίησης 

μετά την εφαρμογή των βελτιστοποιήσεων. 

 

 

Σχήμα 6.4: Επιτάχυνση του JPEG αποκωδικοποιητή με την εφαρμογή ομάδων 
βελτιστοποιήσεων στο σύνολο του αλγορίθμου 
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Σχήμα 6.5: Συνολική κατανάλωση πόρων της υλοποίησης του JPEG αποκωδικοποιητή μετά 
την εφαρμογή του συνόλου των βελτιστοποιήσεων 
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Κεφάλαιο 7  

Συμπεράσματα και Μελλοντική 
Έρευνα 

7.1 Συμπεράσματα 

Σε αυτή τη διπλωματική εργασία παρουσιάζεται η υλοποίηση του αλγορίθμου JPEG 

Decoder σε πλατφόρμα ανάπτυξης Xilinx Kintex-7. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε από το 

στάδιο της υλοποίησης και ελέγχου ορθής λειτουργίας του αλγορίθμου εως το στάδιο της 

ανάλυσης των αποτελεσμάτων, παρέχει στο σχεδιαστή την κατανόηση των δυνατοτήτων που 

προσφέρονται μέσω του εργαλείου της Xilinx, καθώς και τις προοπτικές εξέλιξης και 

βελτίωσης του αλγορίθμου. 

Το εργαλείο Vivado HLS 2019.2 της Xilinx που χρησιμοποιήθηκε στα πλαίσια της 

εργασίας, παρέχει την επιλογή η υλοποίηση να γίνεται με χρήση γλώσσας υψηλού επιπέδου, 

η οποία μεταφράζεται εύκολα σε γλώσσες περιγραφής υλικού(Verilog, VHDL). Αυτό καθιστά 

δυνατή τη χρήση του εργαλείου και από μη ειδήμονες.  

Οι δυνατότητες που προσφέρονται μέσω του Vivado HLS είναι αμέτρητες. Σε αυτές 

συγκαταλέγονται η αυτοματοποίηση της διαδικασίας που απαιτείται για την RTL σύνθεση 

και ο έλεγχος ορθότητας των αποτελεσμάτων μέσω testbench. Επιπλέον θετικό στοιχείο 

αποτελεί η υποστήριξη τύπων κινητής υποδιαστολής, καθώς και οι εξειδικευμένες τεχνικές 

για βελτιστοποίηση και εφαρμογής παραλληλίας στον κώδικα του αλγορίθμου για ταχύτατες 

υλοποιήσεις. 

Βέβαια, δεν παύουν να υπάρχουν δυσκολίες και προκλήσεις για τον σχεδιαστή μιας 

και η περιγραφή ενός αλγορίθμου σε γλώσσα υψηλού επιπέδου δεν μεταφράζεται πάντα 

στο κατάλληλο μέρος hardware που χρειάζεται. Επιπλέον δεν είναι όλοι οι κώδικες 

συνθέσιμοι καθώς το Vivado HLS λειτουργεί με περιορισμούς. Ωστόσο όλα αυτά είναι 

αντιμετωπίσιμα με τα κατάλληλα βήματα επανασχεδιασμού του κώδικα και εκμετάλλευσης 

των επιλογών του εργαλείου.  
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7.2 Μελλοντική έρευνα 

Καταληκτικά, στη συγκεκριμένη διπλωματική εργασία θα μπορούσε να γίνει 

περαιτέρω έρευνα και μελέτη προκειμένου να προστεθούν μελλοντικά διάφορες 

βελτιστοποιήσεις. 

Συγκεκριμένα, θα μπορούσε να βελτιστοποιηθεί ακόμα περισσότερο η αναζήτηση στα 

Huffman Tables έτσι ώστε σε κάθε αναζήτηση να υπάρχει πρόσβαση σε μία μόνο θέση της 

μνήμης που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη Huffman τιμή. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί 

με τη χρήση ενός μεγάλου πίνακα τόσων στοιχείων όσοι είναι και οι πιθανοί συνδυασμοί bits 

για κάθε μήκος από 1 εως 16, στον οποίο θα αποθηκεύονται οι κωδικοί Huffman που 

παράγονται. Αυτό θα μειώσει και την ελάχιστη και τη μέγιστη καθυστέρηση του αλγορίθμου 

, αντίστοιχα. 

Ακόμα, θα μπορούσε να μελετηθεί κα η επίτευξη κάποιου είδους παραλληλίας της 

ροής των δεδομένων του μπλοκ που παράγονται από την Huffman αποκωδικοποίηση και της 

επεξεργασίας τους από το DequantizeBlock που αποτελεί το επόμενο στάδιο επεξεργασίας.
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