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malloc(), ..., free()

Proč:
Překonat omezení
Slabý hardware (Arduino), real-time,
složité a náročné
CUDA - explicitně

Cena:
Složitost
Práce s pamětí
Debugování a ověření správnosti

Proč?



Náš problém:

Zobrazovaní pomocí optických vláken



Co se děje uvnitř živého organismu?

Zobrazování in-vivo



Co se děje uvnitř živého organismu?

Jak funguje skutečná
neuronová sít’?

Zobrazování in-vivo



Co se děje uvnitř? Zajímavé je schované

Problémy



Co se děje uvnitř? Zajímavé je schované

Problémy



Rozlišení × Jak hluboko zobrazujeme



Endoskopy



Endoskopy



Multimodové vlákno a vznik “obrazu”?



+ Interference

Multimodové vlákno a vznik “obrazu”?



Obrátíme problém

Multimodové vlákno adaptivní optika
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Propojuje vstup a výstup vlákna
1812 × 3522 complex float⇒ 32.5 GB
vytváří mřížky pro prostorové modulátory
naměřeno za 1.5 minuty
zpracování LabVIEW ∼ 45 minut

Transmisní matice optického vlákna



Knihovna



Výpočetní knihovna: flowchart



Obsah výpočtu



MATLAB Coder



Nadřízené prostředí
vlastní správa paměti
neví kolik má alokovat

Knihovna
snadno alokuje

kdy a jak uvolnit?
×

Pamět’ a alokace



Pamět’ a alokace II



Kam uložit parametry

1 větev
statická proměnná
dllSetParam(par1, par2);

dllGetResultSize(& size);
res = malloc(size * sizeof(float));

dllCalculate(res);

Paramerty ve vnějším bufferu
alokuje vnější prostředí
size_t parsize = dllParSize();

DLLPAR * params = malloc(parsize);
dllSetParam(params, par1, par2);
dllGetResultSize(params, & size);
res = malloc(size * sizeof(float));

dllCalculate(params, res);

Vnitřní správa
knihovna se stará sama
int32_t ID = dllAllocCalculations();

dllSetParam(ID, par1, par2);
dllGetResultSize(ID, & size);
res = malloc(size * sizeof(float));

dllCalculate(ID, res);

Pamět’ a alokace III



1 struktura s parametry

2 funkce pro zjištění velikosti

3 funkce pro nas tavení a čtení parametrů

4 výpočetní funkce

Rozhraní



Testování a MATLAB



standardní funkce
loadlibrary, calllib, unloadlibrary, libpointer

MATLAB automaticky vytvoří rozhraní mezi pro volání funkcí
loadlibrary(’libDll.so’, ’header.h’)

Volání funkcí: calllib
[x1,...,xN] = calllib(libname,funcname,arg1,...,argN)

Pro návrat do polí nutné použít libpointer
Netriviální příprava struktur
Komplexní čísla?

Integrace s MATLABem – loadlibrary



Vlastní rozhraní, funkce pro MEX
1 C a MATLAB prototyp funkce

2 základní část chybové zprávy

3 kontrola vstupních parametrů (typ, velikost)

4 ukazatele na data vstupních polí (mxGetUint8s)
pozor na komplexní data

5 vytvořit výstupní proměnné a ukazatele na data

6 zavolat funkci z knihovny

7 aktualizovat strukturu s parametry

Pro překlad Makefile

Linux: LD_LIBRARY_PATH=’.’ matlab&

Integrace s MATLABem – MEX



Všechny funkce zaobalené do třídy
Destruktor pro úklid
Parametry přístupné přes vlastnosti

Poznámky:
pro znovunačtení knihovny
clear functions

row/column major vícerozměrná pole
indexování od 0/1
tic;toc

Integrace s MATLABem – třída



Zobrazování vláknem
Flourescencční zobrazování
hluboko v tkáních
LabVIEW⇒ C + CUDA
alespoň 100 násobné zrychlení
Další zobrazovací techniky:
CARS, SGH
Směřujeme k zobrazování pohybujících
se modelů

MATLAB pro debugování
srovnání výsledků výpočtu
knihovna × MATLAB
srovnání výkonnosti
nutnost použít MEX (někdy)
pravděpodobnost pádu MATLABu
99% (ze začátku)⇒ 20 %

Shrnutí
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