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Abstract 

This project explores the potential of the Jetson TK1 NVIDIA embedded system and, 
makes the adaptation of an existing advanced driver assistance software (ADAS). 

First of all, a software development environment has been created establishing a cross-
compilation system between a PC ("Host") and the Jetson device. 

It has been done the porting of the driver assistance software to the Jetson device. The 
software is a 360º overview system formed from the stitching of the images from four 
cameras located around the vehicle. 

Finally, an optimization of the stitching algorithm has been done computing using the GPU 
(CUDA), in order to take the maximum advantage of the benefits offered by the Jetson 
device. 

As the final part of the work has explored the behaviour of the device to deep learning 
applications.  
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Resum 

Aquest projecte consisteix en l’exploració de les possibilitats que pot oferir el sistema 

incrustat Jetson TK1 de NVIDIA i, en concret, en fer l’adaptació d’un software existent 

d’assistència avançada al conductor (SAAC). 

En primer lloc s’ha creat un entorn de desenvolupament de software establint un sistema 

de cros-compilació entre un PC (“Host”) i el dispositiu Jetson. 

S’ha portat el software d’assistència al conductor sobre el dispositiu Jetson. El software 

consisteix en un sistema de visió panoràmica 360º formada a partir del “stitching”, o 

reconstrucció panoràmica, a partir de les imatges provinents de quatre càmeres situades 

al voltant del vehicle. 

Posteriorment, s’ha optimitzat l’algorisme de reconstrucció panoràmica mitjançant 

computació amb la GPU (CUDA), buscant utilitzar al màxim les prestacions que ofereix la 

placa Jetson. 

Com a part final del treball s’ha explorat el comportament del dispositiu davant 

d’aplicacions de deep learning. 
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Resumen 

Este proyecto consiste en la exploración de las posibilidades que puede ofrecer el sistema 

embebido Jetson TK1 de NVIDIA y, en concreto, al hacer la adaptación de un software 

existente de asistencia avanzada al conductor (SAAC). 

En primer lugar se ha creado un entorno de desarrollo de software estableciendo un 

sistema de cros-compilación entre un PC ("Host") y el dispositivo Jetson. 

Se ha llevado el software de asistencia al conductor sobre el dispositivo Jetson. El software 

consiste en un sistema de visión panorámica 360º formada a partir del "stitching", o 

reconstrucción panorámica, a partir de las imágenes provenientes de cuatro cámaras 

situadas alrededor del vehículo. 

Posteriormente, se ha optimizado el algoritmo de reconstrucción panorámica mediante 

computación con la GPU (CUDA), buscando utilizar al máximo las prestaciones que ofrece 

la placa Jetson. 

Como parte final del trabajo se ha explorado el comportamiento del dispositivo ante 

aplicaciones de “deep learning”.  



 

 IV 

 

Agraïments 

M’agradaria agrair tant al director del projecte, l’Albert Gil, com al tutor, en Josep R. Casas. 

Gràcies al suport que m’han donat durant la realització del treball, he tingut l’oportunitat 

d’aprendre un munt de coses.  

Per part de l’Albert, he adquirit un munt d’eines tècniques que m’han permès avançar en 

el treball, i sempre que m’ha fet falta ajuda ell m’ha donat un cop de mà.  

Per altra banda, en Josep m’ha aportat un punt de vista d’enginyer que m’ha servit per 

organitzar-me les tasques, per redactar una memòria amb una bona estructura. 

També vull donar les gràcies a l’Alba Pujol, autora del projecte previ a aquest treball, ja 

que en moments puntuals m’ha proporcionat els seus coneixements per solucionar o 

entendre algun problema. 

 

  



 

 V 

 

Historial de reversions i registre d'aprovació 

Revisió Data Motiu 

0 10/05/2016 Creació del document 

   

   

   

   

 

DOCUMENT DISTRIBUTION LIST 

 Nom  e-mail 

 Ignasi Bernadas  ibernadasl.iespf@gmail.com 

 Josep Ramon Casas  josep.ramon.casas@upc.edu 

 Albert Gil  albert.gil@upc.edu 

  

  

  

 

Escrit per:  Revisat i aprovat per:  

Data 10/05/2015 Data  

Nom Ignasi Bernadas Leal Nom Josep Ramon Casas 

Posició Autor del projecte Posició Supervisor 

  



 

 VI 

Índex 

Abstract ............................................................................................................................. I 

Resum .............................................................................................................................. II 

Resumen ......................................................................................................................... III 

Agraïments ..................................................................................................................... IV 

Historial de reversions i registre d'aprovació .................................................................... V 

Índex .............................................................................................................................. VI 

Índex de imatges .......................................................................................................... VIII 

Índex de taules: .............................................................................................................. IX 

1. Introducció ................................................................................................................. 1 

1.1. Context ............................................................................................................... 1 

1.2. Objectius ............................................................................................................ 1 

1.3. Requisits i especificacions .................................................................................. 1 

1.4. Pla de treball ...................................................................................................... 2 

1.4.1. Diagrama de Gantt ...................................................................................... 2 

2. Tecnologia emprada .................................................................................................. 3 

2.1. Dispositius incrustats  o “embedded” .................................................................. 3 

2.1.1. Jetson TK1 .................................................................................................. 3 

2.2. Computació per GPU (GPGPU) ......................................................................... 4 

2.3. Stitching ............................................................................................................. 5 

2.4. Desenvolupament de software i eines de compilació .......................................... 5 

2.5. Llibreries de software ......................................................................................... 8 

2.5.1. OpenCV ...................................................................................................... 8 

2.5.2. Qt ................................................................................................................ 8 

2.5.3. Software de reconstrucció panoràmica ........................................................ 8 

3. Desenvolupament del projecte ................................................................................ 10 

3.1. Configuració entorn de treball ........................................................................... 10 

3.1.1. Configuració del Host (PC) ........................................................................ 10 

3.1.2. Configuració de la placa de desenvolupament Jetson TK1 ........................ 10 

3.1.3. Entorn de cros-compilació ......................................................................... 11 

3.2. Porting del Software de reconstrucció panoràmica a la placa Jetson................ 14 

3.2.1. Compilació i execució del software ............................................................ 14 

3.2.2. Anàlisi i optimització del codi ..................................................................... 15 

3.3. Deep Learning .................................................................................................. 21 



 

 VII 

4. Resultats ................................................................................................................. 22 

4.1. Entorn de desenvolupament per a la Jetson TK1 ............................................. 22 

4.2. Software de reconstrucció panoràmica 360º ..................................................... 22 

4.2.1. Porting del software a la placa Jetson TK1 ................................................ 22 

4.2.2. Optimització del algoritme de reconstrucció panoràmica ........................... 22 

4.3. Deep Learning .................................................................................................. 23 

5. Pressupost .............................................................................................................. 24 

6. Conclusions ............................................................................................................. 25 

7. Bibliografia ............................................................................................................... 26 

Annex 1 .......................................................................................................................... 28 

Annex 2 .......................................................................................................................... 30 

Annex 3 .......................................................................................................................... 34 

Annex 4 .......................................................................................................................... 38 

Glossari .......................................................................................................................... 42 

 



 

VIII 
 

Índex de imatges 

Imatge 1: Diagrama de Gantt ............................................................................................ 2 

Imatge 2: Esquema Components Jetson TK1 [19] ............................................................ 3 

Imatge 3: Arquitectura CPU vs. GPU [20] ......................................................................... 4 

Imatge 5: Esquema de l'entorn de treball en el desenvolupament de software de visió per 

computador  per a dispositius embedded ......................................................................... 6 

Imatge 6: Esquema Cros-Compilació ............................................................................... 6 

Imatge 7: Imatges de les quatre càmeres situades al voltant de l'autobús ........................ 9 

Imatge 8: Reconstrucció panoràmica 360º ....................................................................... 9 

Imatge 9: Dependències de les llibreries necessàries per l’entorn de cros-compilació .... 12 

Imatge 10:GUI de cal·libració ......................................................................................... 15 

 

  

file:///C:/Users/ibern/Documents/UPC/TFG/Memoria_TFG/Degree_thesis_model.V0.1.docx%23_Toc454728972
file:///C:/Users/ibern/Documents/UPC/TFG/Memoria_TFG/Degree_thesis_model.V0.1.docx%23_Toc454728973
file:///C:/Users/ibern/Documents/UPC/TFG/Memoria_TFG/Degree_thesis_model.V0.1.docx%23_Toc454728974
file:///C:/Users/ibern/Documents/UPC/TFG/Memoria_TFG/Degree_thesis_model.V0.1.docx%23_Toc454728974
file:///C:/Users/ibern/Documents/UPC/TFG/Memoria_TFG/Degree_thesis_model.V0.1.docx%23_Toc454728975
file:///C:/Users/ibern/Documents/UPC/TFG/Memoria_TFG/Degree_thesis_model.V0.1.docx%23_Toc454728978


 

 IX 

Índex de taules: 

Taula 1: Programes de test de l'entorn de cros-compilació ............................................. 13 

Taula 2: Profiling del software de reconstrucció panoràmica .......................................... 16 

Taula 3: Transferències de la CPU a la GPU, i viceversa, en l'algoritme de stitching. Solució 

1 ..................................................................................................................................... 19 

Taula 4: Transferències de la CPU a la GPU, i viceversa, en l'algoritme de stitching. Solució 

2 ..................................................................................................................................... 19 

Taula 5: Resultats optimització software de reconstrucció panoràmica .......................... 20 

Taula 6: Temps d'execució dels tests de deep learning .................................................. 21 

Taula 7: Cost dels paquets de treball .............................................................................. 24 

Taula 8: Cost de les instal·lacions i cost total del projecte .............................................. 24 

 

 



 
 
 

 1 

1. Introducció 

1.1. Context 

Aquest projecte consisteix en l’exploració de les possibilitats que pot oferir el sistema incrustat 

Jetson TK1 de NVIDIA i, en concret,  fer l’adaptació d’un software existent d’assistència 

avançada al conductor (SAAC). 

L’algorisme prové del projecte de fi de grau de l’Alba Pujol [1] a la Universitat Politècnica de 

Catalunya amb col·laboració amb l’empresa Arcol i consisteix en un algorisme de visió en 360º 

per a vehicles de grans dimensions. 

La visió panoràmica 360º es genera a partir de la reconstrucció panoràmica les imatges 

provinents de 4 càmeres situades al voltant del vehicle, que el dispositiu incrustat ha de 

processar a temps real per tal de donar suport visual al conductor de l’automòbil. 

El software original va ser dissenyat en uns servidors de computació estàndard (x86_64) i 

també implementat sobre la plataforma “embedded” Zynq-702, del fabricant Xilinx i basat en 

una arquitectura de CPU i +FPGA ii . Aquest hardware havia de processar les imatges 

procedents de les 4 càmeres, i fer-ne la reconstrucció panoràmica a temps real.  

Tot i que l’algoritme de reconstrucció va aportar millores sobre l’estat de l’art, la implementació 

sobre el Zynq-702 no va arribar al temps real: la reconstrucció es processava a 0.3fps i la GUI 

de cal·libració mostrava dificultats en la interacció. La FPGA no es va poder utilitzar. 

Un cop finalitzat el projecte anterior, NVIDIA va treure al mercat la plataforma Jetson, que 

compleix els requisits per un sistema incrustat d’automoció i es vasa en una arquitectura de 

CPU+GPUiii. 

En aquest projecte s’ha plantejat la adaptació del software de reconstrucció panoràmica sobre 

la placa Jetson per tal de mirar d’assolir els següents objectius: 

1.2. Objectius 

1. Crear un entorn de desenvolupament de software per a la placa Jetson.  

2. Adaptar l'algoritme de reconstrucció panoràmica a la plataforma Jetson. 

3. Optimitzar l'algoritme de reconstrucció panoràmica per tractar d’aconseguir un 

funcionament en temps real. 

4. Explorar el comportament de  la placa Jetson davant d’aplicacions de “Deep Learning”.  

1.3. Requisits i especificacions 

Al acabar el treball s’espera aconseguir els següents ítems: 

1. Un entorn de compilació que permeti compilar i executar software des de la placa 

Jetson. 

2. Un SDKiv de cros-compilació que permeti el desenvolupament del software des d’un 

dispositiu més potent, com un PC o un servidor de computació, amb l’objectiu de poder 

compilar projectes grans, i executar-los a la placa Jetson. 

3. Haver cros-compilat software que inclogui llibreries d’OpenCV, Qt i CUDA. 

4. Poder executar el software de reconstrucció panoràmica sobre el dispositiu incrustat 

Jetson TK1 de NVIDIA. 

5. La reconstrucció panoràmica s’ha d’accelerar per obtenir almenys entre 5 i 10 fps. 

6. S’ha d’haver instal·lat un framework de Deep Learning a la placa Jetson 
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7. S’ha d’haver provat el funcionament d’un software de deep learning sobre la placa 

Jetson. 

 

1.4. Pla de treball 

Per dur a terme el treball, s’ha seguit el següent pla de treball: 

La feina ha estat repartida en cinc paquets de treball, dintre dels quals hi ha un seguit de 

tasques a realitzar. 

 Paquet de treball 1:  Aprenentatge de la plataforma NVIDIA Jetson TK1 i del seu entorn 

de desenvolupament. 

 Paquet de treball 2: Creació d’un entorn de desenvolupament. 

 Paquet de treball 3: Adaptació i optimització del software de reconstrucció panoràmica 

a la placa Jetson. 

 Paquet de treball 4: Exploració de deep learning a la placa Jetson. 

 Paquet de treball 5: Redacció de la memòria. 

Les tasques realitzades en cada paquet de treball estan especificades en l’Annex 1. 

 

1.4.1. Diagrama de Gantt  

 

 

 

Imatge 1: Diagrama de Gantt 
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2. Tecnologia emprada 

Aquest projecte té una part molt important que requereix de la integració i interacció entre 

diferents tecnologies. En aquest apartat del treball s’exposen les diferents tecnologies que 

s’han utilitzat, tant a nivell de hardware, com a nivell de software o conceptes teòrics i com 

estan relacionades. 

2.1. Dispositius incrustats  o “embedded” 

Els dispositius incrustats o embedded [2], son petites computadores dissenyades en general 

per dur a terme una funció força específica. Es caracteritzen pel seu baix consum energètic, 

dimensions reduïdes, rangs d'operació robustos i un baix cost. Tots aquests requeriments fan 

que, en general, en aquests dispositius es disposi de recursos de processament força limitats. 

Per assolir un màxim rendiment sovint utilitzen acceleradors especials per a la funció que han 

de desenvolupar, com poden ser processadors de senyal digital (DSP) o FPGAs. 

Actualment la majoria porten un processadors d’ús general (CPU), que generalment es 

destinen a tasques de control i comunicació, no a processat o computació.  

El dispositiu sobre el qual s’ha desenvolupat aquest projecte és la placa Jetson TK1 de NVIDIA 

2.1.1. Jetson TK1 

La placa de desenvolupament Jetson TK1 és un dispositiu incrustat  sobre una placa de 5x5 

polzades, que té com a motor principal el processador Tegra de NVIDIA K1. Aquest 

processador compta amb una arquitectura formada per una CPU ARM de quatre nuclis i una 

GPU NVIDIA Kepler de 192 nuclis. Disposa de 2 GB de memòria DRAM DDR3L 933MHz i 16 

GB d'emmagatzematge EMMC. 

També conté una sèrie de ports d'entrada i sortida: USB, Ethernet, i JTAG, HDMI, port sèrie, 

SD / MMC, Mini-PCIe, SATA, àudio (una línia de sortida i una entrada de micròfon), i un port 

d'expansió 125 pins. Aquest port d'expansió es pot utilitzar per connectar altres perifèrics com 

càmeres, pantalles LCD,  pantalles tàctils, etc. En la Imatge 2: Esquema Components Jetson 

TK1 es pot veure un esquema dels diferents components de la placa Jetson.  

 

Imatge 2: Esquema Components Jetson TK1 [19] 
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La placa Jetson porta una distribució de Linux Ubuntu pre-instal·lada. Es tracta de 

Linux4Tegra, que consisteix en un sistema Ubuntu 14.04 amb els drivers necessaris pre-

instal·lats. 

 

2.2. Computació per GPU (GPGPU) 

Les GPUs (Unitats Gràfiques de Processat) són processadors emprats normalment per al 

processat de gràfics i altres operacions de coma flotant. Estan pensades principalment per 

alleugerir la càrrega del processador central (CPU) en programes amb gràfics potents com 

videojocs. 

En els últims anys però,  les GPUs s’estan utilitzant per a fer computació genèrica, el que 

s’anomena GPGPU (General-Purpouse computing on Graphics Processing Units).  

Principalment s’aprofita l'arquitectura de les GPUs, per realitzar operacions aritmètiques amb 

matrius, ordenació de dades, filtres, etc., de forma paral·lelitzada, de manera que molts 

problemes de computació poden ser accelerats considerablement.  

Fent una comparació, una CPU moderna sol tenir entre 4 i 8 nuclis, mentre que les GPUs que 

hi ha al mercat disposen de l’ordre de centenars de nuclis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUDA 

La plataforma de GPGPU anomenada CUDA (Compute Unified Device Architecture ) del 

fabricant NVIDIA és una de les més utilitzades actualment per al càlcul paral·lelitzat. La 

principal alternativa és OpenCL, de conglomerat industrial Khronos i suportat per múltiples 

fabricants. 

CUDA proporciona funcions en diferents llenguatges d’alt nivell com C, C++ y Fortran, i és 

utilitzada per llibreries de visió per computador, com OpenCV, en frameworks de Deep 

Learning, com Caffe, CNTK, TensorFlow, Theano o Torch, o en àrees com la Dinàmica de 

Fluids Computacional, el processat d'imatges mèdiques, en ciència ambiental entre d’altres. 

 

  

Imatge 3: Arquitectura CPU vs. GPU [20] 

https://ca.wikipedia.org/wiki/GPU
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2.3. Stitching 

El “stitching” és el procés amb el qual es combinen múltiples imatges per produir una imatge 

panoràmica. Per dur a terme el stitching s’han de seguir els següents passos: 

 Cal·libració 

 Transformació 

 Blending 

La cal·libració consisteix en trobar punts comuns en les diferents imatges per tal de poder-les 

alinear i solapar. S’utilitzen dues tècniques per dur a terme el calibratge d’un sistema de 

stitching, de forma manual, escollint els punts comuns de les diferents imatges, o trobant i 

registrant de manera automàtica punts característics.  

Per alinear les imatges, cal establir la relació matemàtica que relacioni els píxels d'una imatge 

amb un altre. L’homografia és el procediment més comú per establir aquesta relació i deformar 

una imatge. Consisteix a assignar a cada punt de la imatge de destinació, un punt de la imatge 

d’origen.   

Finalment, s’ha de fer el blending, que consisteix en la fusió de dos o més imatges en una 

sola imatge final. El blending utilitzat en el projecte de l’Alba Pujol es basa en l’algoritme de 

Feathering. Aquest algoritme crea una transició suau entre les imatges assignant uns pesos 

entre 0 i 1 a cada píxel de les imatges a solapar segons la quantitat d’informació que aporti el 

píxel a la imatge final. 

 

2.4. Desenvolupament de software i eines de compilació 

La compilació és la traducció del codi font, habitualment en algun llenguatge d’alt nivell com 

C o C++ comprensible per el programador, a un codi màquina, amb instruccions 

comprensibles per la computadora que ha d’executar el software. 

Un dispositiu embedded pot tenir problemes a l’hora de compilar codi complex. En aquests 

casos s’utilitza la cros-compilació, que consisteix en fer la compilació d’un codi en un hardware 

d’altes prestacions (al que anomenarem “host”), per generar un executable per un altre 

dispositiu “device”. 

 

Entorn de treball 

En els softwares de visió per computador, sovint cal molta potència de càlcul per el 

desenvolupament d’alguns dels algoritmes, i en aquests casos és necessari l’ús d’un servidor  

de computació per dur a terme simulacions, càlculs, etc. Per altra banda, en la implementació 

final és busca el funcionament en temps real.  

En els entorns de desenvolupament d’aquest tipus de software es busca tenir els màxims 

recursos de computació d’una forma centralitzada i pràctica. L’organigrama habitual és el 

següent: 

Des del Host es desenvolupa un software. Per optimitzar l’algorisme es fan simulacions en el 

servidor, el qual s’accedeix des del Host.  

Quan software funciona correctament en el servidor o el host, aquest s’ha de portar al device. 

Per assegurar el bon funcionament en el device cal depurar el software. La depuració del codi 

es pot dur a terme des del host mentre s’executa en el device. 



 
 
 

 6 

En la següent imatge es mostra un esquema d’un l’entorn de desenvolupament de software 

en el camp de la visió per computador. 

 

En aquest esquema de treball es vol que els canvis en el codi siguin els mínims d’una 

plataforma a l’altre, per això es vol un SDK compartit. 

Per poder executar el software desenvolupat en el servidor o el host en el device, s’ha de 

poder cros-compilar. En la Imatge 5: Esquema Cros-Compilació es mostra els casos més 

habituals en que s’ha de compilar o cros-compilar el software en l’entorn de treball definit. 

 

 

  

DEVICE 

HOST HOST 

DEVICE 

SERVER SERVER 

COMPILACIÓ EXECUCIÓ 

Cros-compilació 

Compilació 

Imatge 5: Esquema Cros-Compilació 

Generació 

del codi 

Simulacions 

HOST DEVICE SERVER 

DESENVOLUPAMENT DEL 

SOFTWARE 

EXECUCIÓ DEL 

SOFTWARE 

Algorisme amb paràmetres 

obtinguts de la simulació 

Depuració 

Imatge 4: Esquema de l'entorn de treball en el desenvolupament de software de visió per computador  per 
a dispositius embedded 
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Compiladors i cros-compiladors 

Aquest projecte està realitzat en C i C++ i s’han utilitzat els compiladors GCC de GNU que 

solen estar disponibles en els sistemes Linux. Per fer la cros-compilació s’ha utilitzat el cros-

compilador proporcionat per NVIDIA en el pack de software JetPack.  

Aquest pack proporciona un SO especial per a la Jetson, el L4T (Linux for Tegra), i altres eines 

que es mostren a continuació: 

 Llibreries 

o CUDA 6.5  

o VisionWorks 

o OpenCV4Tegra (Llibreries de OpenCV especials per la Jetson TK1) 

o cuDNN v2 for Jetson TK1 Developer Kit. 

 Eines per al desenvolupament 

o Tegra Graphics Debugger 

o Tegra System Profiler 

o PerfKit 

 Mostres d’exemple  

o NVIDIA GameWorks OpenGL Samples 

El pack també inclou kit d’eines per el desenvolupament creuat que s’instal·len en el Host. 

 CUDA Toolkit for Host 

o Cros-compilador arm-linux-gnueabihf-gcc 

o CUDA 6.5 

El JetPack es pot descarregar en el lloc web de NVIDIA [3]. 

El JetPack està pensat per utilitzar-se des de un IDEv per crear software des de zero. En 

aquest projecte però, s’han de compilar un seguit de llibreries ja existents com OpenCV o Qt 

i és necessari fer la compilació des de la línia de comandes.  

 

Gestors de compilació 

Compilar projectes complexes pot ser una tasca difícil. Per facilitar el procés de compilació 

existeixen eines que automatitzen les crides als compiladors amb tots els paràmetres 

necessaris. 

 Make: El software de GNU “make” s’utilitza per organitzar  de forma senzilla la 

compilació de codi. També s’utilitza per determinar automàticament quines parts d'un 

programa han de ser compilades i executar les comandes pertinents per compilar-les, 

o recompilar-les en cas que s’hagin dut a terme canvis en el codi. 

 CMake: ("Cross platform Make") és una eina multi plataforma i opensource dissenyada 

per a construir, provar i empaquetar software. CMake s'utilitza per controlar el procés 

de compilació de programari utilitzant una plataforma simple i arxius de configuració 

del compilador, independents de la plataforma, els quals s’utilitzen per generar 

makefiles natius.  

 Scons és una eina de codi obert que s’utilitza per a la construcció i instal·lació de 

software. SCons és similar a CMake però millora l’ l'anàlisi de dependències. Els 

scripts de Scons es basen en el llenguatge python. 

 QMake: és un gestor de compilació específic per a arxius de Qt.  

https://developer.nvidia.com/tegra-system-profiler
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2.5. Llibreries de software 

2.5.1. OpenCV 

OpenCV (Open Source Computer Vision), és una llibreria de codi obert dirigida a la visió per 

computador. Disposa de interfícies per a diferents llenguatges de programació, com C ++, C, 

Python i Java i és compatible amb Windows, Linux, Mac OS, iOS i Android.  

OpenCV compta amb més de 2500 funcions, que inclouen un ampli conjunt d’algoritmes de 

visió per computador, on es poden trobar funcions dirigides a detecció facial, identificació i 

seguiment d’objectes, extracció de models 3D, fusió d’imatges, reconeixement del paisatge, 

realitat augmentada, etc. 

OpenCV inclou un mòdul amb algunes de les seves funcions accelerades i optimitzades per 

a GPU. Aquest mòdul està disponible des de 2011,està en continu creixement i, tot i tenir 

un port per OpenCL, la majoria es basen en CUDA. 

OpenCV utilitza CMake com a gestor de compilació (i cros-compilació). 

 

2.5.2. Qt 

Qt és un framework basat en C++ que consta de llibreries i eines que permeten el 

desenvolupament d'aplicacions amb Interfície gràfica d'usuari (GUI) interactives. Està 

disponible amb llicències comercial, GPL v3 i LGPL v2. És suportada per  sistemes operatiu 

Linux-X11, OS X, Windows, Embedded Linux, Wayland i Qt/Jambi. 

Qt utilitza QMake com a gestor de compilació (i cros-compilació). 

Virtual Framebuffer 

Les aplicacions de Qt per a dispositius embedded s’executen directament sobre el 

framebuffervi, eliminant així la necessitat de un sistema de finestres de base X11.  

Per tal de facilitar el desenvolupament i depuració, Qt incorpora un framebuffer virtual,  que 

permet executar  programes de Qt per Linux embedded des del host on s’està desenvolupant.  

 

2.5.3. Software de reconstrucció panoràmica 

El software de reconstrucció panoràmica prové del projecte de l’Alba Pujol [1]. Aquest software 

genera una imatge panoràmica 360º a vista d’ocell (Imatge 7: Reconstrucció panoràmica 360º), 

a partir de quatre càmeres situades al voltant del vehicle (Imatge 6: Imatges de les quatre 

càmeres situades al voltant de l'autobús) utilitzant un algorisme de stitching.  
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Imatge 6: Imatges de les quatre càmeres situades al voltant de l'autobús 

 

Imatge 7: Reconstrucció panoràmica 360º 

El software utilitza classes i funcions de OpenCV per l’algorisme de stitching i Qt per a la 

interfície gràfica de cal·libració. 

En el projecte original l’algorisme de reconstrucció panoràmica es va implementar sobre el 

dispositiu embedded Zynq-702, del fabricant Xilinx i la compilació es gestiona amb Scons. 
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3. Desenvolupament del projecte  

En aquesta part del document s’explica el procediment seguit per fer el projecte.  

Primer de tot, s’explica la configuració de l’entorn de treball, format per el dispositiu JetsonTK1 

i un PC Alienware. Tot seguit s’explica com s’ha creat l’entorn de cros-compilació en el PC i 

els motius de perquè no s’ha pogut fer sobre el servidor de computació de grup d’imatge de 

la UPC. 

Després de la configuració de l’entorn de treball, s’explica com s’ha fet l’adaptació del software 

de reconstrucció panoràmica a la placa Jetson i, finalment, com s’ha fet l’optimització del 

software, alguns problemes que han sorgit, les solucions adoptades i els resultats obtinguts.  

3.1. Configuració entorn de treball  

En aquest punt s’explica el procediment seguit per configurar el dispositiu Jetson TK1, així 

com el desenvolupament de creació d’un entorn de cros-compilació. 

 

3.1.1. Configuració del Host (PC) 

El host utilitzat és un ordinador portàtil Alienware ALW18. Per tal de poder generar l’entorn de 

cros-compilació és necessari instal·lar els cros-compiladors especials per la placa Jetson.  

El JetPack de NVIDIA, conté els compiladors i les llibreries de CUDA necessàries per poder 

compilar aplicacions per la placa Jetson. Degut a les restriccions de compatibilitat del JetPack, 

s’ha hagut d’instal·lar en el host un SO Ubuntu 14.04 LTS, ja que és l’únic compatible. 

Aquest punt ha suposat una limitació força important en el desenvolupament del treball. Un 

dels objectius d’aquest projecte era la creació d’un SDK per poder cros-compilar tant des d’un 

PC, com des d’un servidor. Com que el pack d’eines que proporciona NVIDIA, on hi ha els 

cros-compiladors per la Jetson, només és compatible amb Ubuntu 14.04 LTS, en els servidor 

del GPI no s’ha pogut instal·lar l’entorn de cros-compilació.  

Una possible solució seria utilitzar tècniques de virtualització o contenidors als servidors com 

Docker [4] o Rocket [5]. En aquest projecte s’ha descartat ja que es disposa d’un temps limitat 

i s’ha prioritzat altres parts, com la adaptació o optimització del software de reconstrucció 

panoràmica. 

També s’ha instal·lat Git per gestionar el codi font de les llibreries i poder compilar cada una 

amb les opcions desitjades, CMake, ja que algunes de les llibreries que s’han instal·lat 

l’utilitzen com a eina de compilació, i Scons, per cros-compilar el software de reconstrucció 

panoràmica. 

  

3.1.2. Configuració de la placa de desenvolupament Jetson TK1 

La primera tasca ha estat replicar i documentar tots els passos necessaris per fer una re-

configuració des de zero de la placa Jetson. Si es vol que s’hi puguin desenvolupar diferents 

projectes, controlar aquests aspecte és un punt important. 

Per fer la configuració de la placa Jetson s’ha utilitzat el JetPack. S’ha instal·lat seguint les 

instruccions de la guia d’instal·lació [6] proporcionada a la web de NVIDIA. 
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La descàrrega i instal·lació s’han de dur a terme des del Host, el qual es connecta a la placa 

a través d’un cable USB per fer la instal·lació. 

Partint de que ja hi ha un sistema operatiu, la feina de configuració per avaluar les capacitats 

del chip és més senzilla. En  els sistemes incrustats no es sol instal·lar una distribució 

completa de linux en el propi dispositiu, ja que en general, es malgasten recursos. En aquets 

casos totes les llibreries  necessàries per a l’execució del software s’han de compilar des d’una 

estació de treball exterior (PC o servidor), amb els compiladors específics, i llavors copiar-les. 

A part del JetPack, per tal de poder compilar i executar el software de reconstrucció 
panoràmica a la placa Jetson, també s’ha hagut d’instal·lar les llibreries de Qt, ja que també 
són utilitzades i no les proporciona el pac. S’ha instal·lat la versió de Qt 4.8, que és la que es 
va fer servir en el seu dia en la realització del projecte.  

Per poder compilar el software de reconstrucció panoràmica en el propi dispositiu també s’ha 
instal·lat l’eina de compilació Scons. 

 

3.1.3. Entorn de cros-compilació 

Un entorn de cros-compilació complert ha de permetre la compilació de qualsevol software en 

el Host, i que aquest es pugui executar en el dispositiu Jetson. En aquest treball, l’entorn de 

cros-compilació s’ha adaptat als requeriments del software de reconstrucció panoràmica però, 

el conjunt de llibreries utilitzades és prou genèric com per ser suficient per múltiples 

aplicacions de visió per computador. 

En el cas de voler ampliar l’entorn creat afegint noves llibreries, el procediment a seguir hauria 

de ser semblant al seguit en aquest projecte. 

El software de reconstrucció panoràmica fa servir principalment dues llibreries, que seran la 

part principal de l’entorn de cros-compilació. 

Per una banda, el programa utilitza una interfície gràfica basada en Qt, i per l’altra banda, 

s’utilitza OpenCV pel processat de imatge.  

Per cros-compilar ambdues llibreries, es necessari fer alguns passos previs. OpenCV i Qt 

utilitzen llibreries externes com Zlib, Png, Tiff, Jepg per poder llegir aquests formats o, en el 

cas d’OpenCV també utilitza CUDA, que és la que permet utilitzar funcions per la GPU. 

OpenCV també ofereix la possibilitat de incloure Qt en la seva compilació, donant-li així 

algunes funcionalitats extres.  

En el software de reconstrucció panoràmica no s’utilitzen funcions d’OpencCV amb 

funcionalitats de Qt però igualment s’ha decidit compilar aquesta llibreria amb Qt, ja que 

l’objectiu final es tenir un entorn el més còmode i flexible possible per futurs projectes. Així 

doncs, s’han instal·lat les diferents llibreries tenint en compte les dependències que es 

mostren en el següent esquema. 
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En general aquestes llibreries, en el seu codi font ja porten una versió de les llibreries externes 

que de les que depenen, però com que en l’entorn que es vol crear hi haurà moltes 

dependències, i cada llibreria pot portar una versió diferent de Zlib, PNG... s’ha decidit compilar 

les diferents llibreries una a una. Amb això a part d’evitar problemes de compatibilitat, s’eviten 

duplicitats. 

Primer s’han instal·lat Zlib, PNG, TIFF i JPEG cros-compilant-les des del codi font. Tot seguit 

s’han instal·lat les llibreries de Qt i OpenCV. 

 

Qt 

Per instal·lar Qt, s’han seguit els passos que hi ha a la documentació de Qt [7]. 

S’ha instal·lat la versió 4.8 de Qt, que és la que es va utilitzar en el seu dia en el projecte de 

l’Alba Pujol.  

Per fer la cros-compilació, s’ha editat el fitxer de configuració de compilació qt-

4.8.2/mkspecs/qws/linux-arm-gnueabi-g++/qmake.conf, canviant el compilador que hi va per 

defecte “arm-linux-none-*” per “arm-linux-gnueabihf-g*”. Aquest canvi indica quin compilador 

ha d’utilitzar QMake per generar els fitxers Makefile. 

S’ha d’indicat l’arquitectura del dispositiu embedded per al que es vol cros-compilar: dispositiu 

embedded amb arquitectura arm. També s’ha hagut d’indicar el path de les llibreries Zlib, Png, 

Tiff i Jpeg compilades anteriorment i incloure-les en la compilació. 

Finalment s’han afegit els flags corresponents als drivers per utilitzar el teclat, la pantalla i el 

ratolí.  

 

 

 

 

Software de reconstrucció panoràmica 

OpenCV Qt 

CUDA Jpeg 

Png 

Zlib 

Tiff 

Imatge 8: Dependències de les llibreries necessàries per l’entorn de cros-compilació 
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OpenCv 

Un cop instal·lades totes les llibreries necessàries, s’ha instal·lat OpenCv. S’ha baixat el codi 

font de GitHub i s’ha utilitzat la versió 4.12 del software. 

En el fitxer arm-gnueabi.toolchain.cmake s’ha canviat la versió del compilador de 4.6 a 4.8.  

Tot seguit s’ha configurat per a la compilació utilitzant cmake. En la comanda de cmake s’han 

especificat totes les llibreries que s’han d’utilitzar per la cros-compilació. També s’ha 

especificat la arquitectura de la GPU per tal que les funcions que utilitzen CUDA es configurin 

correctament. 

Totes les comandes utilitzades per a cros-compilar les llibreries esmentades en aquest apartat 

s’han guardat a  una pàgina de la wiki interna del Grup de Processat d’Imatge de la UPC [8] i 

s’han afegit a l’Annex 2. 

A mesura que s’han anat compilant les diferents llibreries s’ha comprovat el correcte 

funcionament de la cros-compilació amb petits tests de validació. 

Els tests s’han cros-compilat utilitzant Scons. En la Taula 1: Programes de test de l'entorn de 

cros-compilació hi ha una llista amb tots els programes de test que s’han creat. 

Llibreries testejades Nom del programa 

Cros-compilació simple Hello Cross 

Cros-compilació amb funcionalitats CUDA Hello Cross CUDA 

Cros-compilació amb funcionalitats Qt Hello Cross Qt 

Cros-compilació amb funcionalitats OpenCv Hello Cross OpenCv 

Cros-compilació amb funcionalitats OpenCv, CUDA i 

Qt 

Hello All 

Taula 1: Programes de test de l'entorn de cros-compilació 

Finalment, s’han copiat els binaris generats a la placa Jetson i s’han executat i s’ha verificat 
que el SDK de cros-compilació funciona correctament. 

Els programes que utilitzen QT s’han executat sobre un virtual framebuffer. Com s’ha explicat 
en el punt 2.5.2, les aplicacions de Qt per dispositius embedded son llançades sobre el 
framebuffer del sistema, però com que en la placa Jetson ja està sent utilitzat per Linux, s’ha 
de parar el sistema de finestres o executar sobre un virtual framebuffer.  
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3.2. Porting del Software de reconstrucció panoràmica a la placa Jetson 

En aquest apart del treball s’explica com s’ha fet la compilació del software en el dispositiu 

Jetson, i es descriu, pas a pas, com s’ha fet l’anàlisi i optimització del software.  

Com que el hardware de la Jetson és suficientment potent, aquesta part del treball s’ha fet 

íntegrament sobre el dispositiu Jetson per comoditat.   

 

3.2.1. Compilació i execució del software 

El builder del software de reconstrucció panoràmica està basat en Scons. Per dur a terme la 

compilació només s’han hagut de canviar els paths d’algunes de les llibreries i executar la 

següent comanda: 

ubuntu@ubuntu:~ibernadas/arcol$ scons bin/arcol-gui-calibration 

Com que el software necessita una senyal de vídeo provinent de les quatre càmeres situades 

a les cantonades d’un autobús i no es disposa d’un autobús ni de les quatre càmeres, s’ha 

utilitzat una senyal pre-gravada per fer l’execució. 

El vídeo de les quatre càmeres ocupa massa com per guardar-ho a la memòria interna de la 

placa Jetson, que només té 16 GB, per això, s’han copiat  els vídeos en una targeta de 

memòria SD. 

El fet d’haver de llegir de la targeta SD ha provocat que el software funciones a una velocitat 

inferior de la que és capaç de processar. Més endavant en el treball s’explica en detall aquest 

problema. 

S’ha executat el programa amb la següent comanda: 

ubuntu@ubuntu:~ibernadas/arcol$ bin/arcol-gui-calibration /media/ubuntu/3931-

3032/arcol/calibration/2015-07-16/2015-07-16-calib/ /media/ubuntu/3931-

3032/arcol/calibration/2015-07-16/2015-07-16-stitching/ 

La comanda executa el binari creat anteriorment, que correspon a una interfície de cal·libració. 

Aquesta interfície permet navegar i veure el vídeo proporcionat per les 4 càmeres  i, tot seguit, 

marcant una sèrie de punts en les imatges fer una cal·libració del sistema. 

Per fer la cal·libració són necessàries unes imatges especials, per això en la comanda 

d’execució del programa es passen com a paràmetres la carpeta amb les imatges de 

calibratge primer, i les imatges per processar després. 

En les següents imatges es pot veure una captura de pantalla de la interfície del software de 

reconstrucció panoràmica, en la fase de cal·libració (imatge de l’esquerra), i amb la imatge 

panoràmica construïda (imatge de la dreta) 
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Imatge 9:GUI de cal·libració 

Sense haver realitzat cap canvi en el codi, s’aprecia una important diferència en la fluïdesa 

del programa respecte a la placa Xilinx. Tant la cal·libració com el stitching funcionen més 

ràpidament i en la navegació entre pantalla i pantalla no es bloqueja el programa. 

 

3.2.2. Anàlisi i optimització del codi  

En aquest apartat del treball s’explica com s’ha dut a terme l’optimització del software. 

 

Profiling  

Per analitzar correctament els temps d’execució que consumeix cada funció del programa s’ha 

fet un profiling. 

El profiling s’ha dut a terme utilitzant Gprof [9]. Aquesta eina et permet obtenir un anàlisi acurat 

de quants cops es crida una funció al llarg de l’execució del software, quan temps dura cada 

crida, o quin és el temps total que s’ha estat executant una funció. 

En el cas del software de reconstrucció panoràmica, per habilitar l’opció de profiling s’ha 

d’afegir al final de la comanda “profile=true”. 

Mirant els resultats, el primer que s’ha vist és que més de la meitat del temps se’l passa en 

una funció que només es crida quatre cops.  
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Aquesta funció és create_perspecive_undistortion_LUT que correspon a la fase de 

cal·libració. Com que aquesta part es fa manualment i depèn de la velocitat del usuari a clicar 

els punts de cal·libració s’ha ignorat, ja que no afecta en la velocitat de processat. 

Del temps en que el programa està reconstruint la visió panoràmica un 82% se’l passa en la 

funció de stitching. En la següent taula es pot veure que pràcticament tot el temps correspon 

a la funció de blending concretament.  

Funcions % temps Temps/crida Crides 

set_frame 97,16 % 0,23 s 86 

 arcolcv::Scene::stitching 82,63 % 0,20 s 86 

  arcolcv::CustomBlender::blend 82,63 % 0,20 s 86 

  arcolcv::CustomMapper::remap 0 % 0 s 344 

  Altes funcions 0 % 0s - 

Taula 2: Profiling del software de reconstrucció panoràmica 

El temps total que comporta el càlcul de les funcions de stitching hauria de permetre que la 

reconstrucció panoràmica es mostrés al voltant de 4 fotogrames per segon. Tot i això, el 

funcionament real només dona 1 fotograma per segon.  Això es deu a que el profiling només 

te en compte el temps que la CPU està processant, però altres operacions com la lectura de 

disc no hi surten reflectides, de manera que s’ha deduït que el causant de l’alentiment del 

processat es deu en part a la lectura de les imatges. 

 

Lectura de disc 

Com s’ha explicat en el punt 3.2.1, les imatges que utilitza el programa estan guardades en 

una targeta de memòria SD acoblada a la placa Jetson. El fet d’accedir a la targeta per llegir 

les imatges per fer el stitching suposa una quantitat de temps força important. 

En el moment que l’aplicació estigui funcionant, les imatges no s’hauran de llegir d’un disc dur, 

sinó que les proporcionaran càmeres de vídeo. 

El temps que implica obtenir les imatges de les càmeres depèn del model de les càmeres, del 

canal de transmissió de la senyal i dels ports on estan connectats a la placa, però en principi 

és  molt inferior al temps de lectura de la targeta de memòria.   

Per tal de simular l’escenari de treball final del software s’ha fet un canvi en la forma com es 

llegeixen les imatges. Al inici de l’execució es carrega una seqüència d’unes quantes imatges 

en memòria, de manera que quan el programa les necessita no les ha de llegir de disc.  

Com que el temps de processat és més gran que el temps que hi ha entre fotograma i 

fotograma, per tal de no acumular retard en la sortida s’han saltat fotogrames. Per fer-ho s’han 

carregat a disc fotogrames amb una separació equivalent al temps de processat, així la 

velocitat del vídeo amb la reconstrucció panoràmica és aproximadament la velocitat real amb 

que s’ha gravat però amb menys imatges, simulant la situació de temps real que descarta 
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imatges ("skipped frames") quan la càmera proporciona més imatges per segon que les que 

pot processar el sistema. 

Després de solucionar el tema de la lectura de les imatges, s’ha aconseguit que la imatge 

reconstruïda es mostri a uns 3 frames per segon. Aquest resultat és més coherent amb el 

profiling obtingut, tot i això, el processat encara queda lluny de ser a temps real.  

 

Optimització per CPU 

L’algorisme de blending estava implementat baix nivell per obtenir la màxima flexibilitat, però 

un analitzant l’algoritme s’ha cregut que es podria implementar utilitzant funcions d’OpenCV. 

 

Com que tant les imatges de les 4 càmeres, com les matrius de pesos, en el programa són 

objectes cv::Mat i, les llibreries d’OpenCV proporcionen funcions per a la multiplicació i la 

suma de matrius, s’ha provat de substituir la implementació a baix nivell per les funcions 

cv::multiply i cv::add d’OpenCV. El codi ha quedat de la següent manera: 

 

void arcolcv::CustomBlender::blend(std::vector<cv::Mat*> &images, 

cv::Mat &out){ 

 out.create(this->weights[0].size(), images[0]->type()); 

 out.setTo(cv::Scalar(0,0,0)); 

 for (size_t i = 0; i < images.size(); ++i){ 

  for (int y = 0; y < images[i]->rows; ++y){ 

   const cv::Point3f *src_row = images[i]-> 

    ptr<cv::Point3f>(y); 

   const float *weight_row = this-> 

    weights[i].ptr<float>(y); 

   cv::Point3f *dst_row = out.ptr<cv::Point3f>(y); 

   for (int x = 0; x < images[i]->cols; ++x){ 

    dst_row[x] += src_row[x] * weight_row[x]; 

}}}} 

Fragment de codi 1: Funció de blending del projecte de l'Alba Pujol [1] 

void arcolcv::CustomBlender::blend(std::vector<cv::Mat*> &images, 

cv::Mat &out){ 

out.create(this->weights[0].size(), images[0]->type()); 

out.setTo(cv::Scalar(0,0,0)); 

  

for (size_t i = 0; i < images.size(); ++i){ 

 cv::Mat temp; 

 temp.create(this->weights[0].size(), images[0]->type()); 

 temp.setTo(cv::Scalar(0,0,0)); 

  

 //Conversió de la matriu de pesos de CV_32FCH1 a CV_32FCH3  

 cv::Mat Afc3; 

 cv::Mat t_weights[]={this->weights[i],this->weights[i],this-> 

  weights[i]}; 

 merge(t_weights, 3, Afc3); 

   

 cv::multiply(*images[i], Afc3, temp); 

 cv::add(out, temp, out); 

}} 

 
Fragment de codi 2: Algorisme de blending implementat amb funcions d'OpenCV 



 
 
 

 18 

El resultat d’aquesta primera optimització és de 2,3 frames pers segon, pitjor que abans de 

fer cap canvi. Vist el resultat s’ha descartat i s’ha intentat una optimitzar l’algorisme a través 

de la GPU. 

 

Optimització per GPU (CUDA) 

Per fer la optimització de l’algorisme per GPU s’han utilitzat  algunes funcions d’OpenCV 

accelerades amb CUDA. 

En el software origina tant les imatges com els mapes i els pesos són objectes del tipus cv::Mat. 

Per fer els càlculs a través de la GPU és necessari fer la conversió a cv::gpu::GpuMat [10]. 

Aquesta conversió implica carregar l’objecte cv::Mat a la GPU mitjançant la funció 

cv::gpu::GpuMat::upload() [11]. En el següent fragment de codi es pot veure un exemple de 

com es fa la càrrega, processat i descàrrega de una imatge a la GPU. 

Per fer l’optimització amb GPU, s’han provat dos solucions diferents. 

En la primera prova s’ha intentat fer de la manera més senzilla possible. S’han agafat les 

funcions que composen el stitching (remap i blending) i s’ha passat la seva execució a la GPU, 

però el resultat no ha estat l’esperat. 

En cada crida de les funcions remap i blend és necessari carregar i descarregar a la memòria 

de la GPU els mapes per fer les homografies, les imatges i les matrius de pesos per fer el 

blending.  

Com que el procés de càrrega en memòria de la GPU és un procés lent, s’ha vist que suposa 

un problema important si el nombre de transferències és molt gran. 

En la següent taula es mostren totes les transferències que s’han de fer a la GPU des de la 

CPU i viceversa en l’algoritme de stitching. 

 

 

 

 

//Declaració de les variables 

cv::Mat imatge, imatge_out; 

cv::gpu::GpuMat imatge_gpu, imatge_out_gpu; 

 

//Lectura de disc  

imatge = cv::imread(“imatge1.png”); 

 

//Càrrega de la imatge a la GPU 

imatge_gpu.upload(imatge); 

 

//Processat amb GPU  

funció_processat_gpu(imatge_gpu, imatge_out_gpu); 

 

//Descàrrega a la CPU 

imatge_out_gpu.download(imatge_out); 

 Fragment de codi 3: Exemple de processat d'OpenCV a través de la GPU 
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 Remap  

Blending 

 Imatge 1 Imatge 2 Imatge 3 Imatge 4 

 

Càrregues a la 

GPU 

Mapx 1 

Mapy 1 

Imatge 1 

Mapx 2 

Mapy 2 

Imatge 2 

Mapx 3 

Mapy 3 

Imatge 3 

Mapx 4 

Mapy 4 

Imatge 4 

4 homografies 

4 matrius de 

pesos 

Descàrregues a 

la  CPU 

Homografia 1 Homografia 2 Homografia 3 Homografia 4 Reconstrucció 

panoràmica 

Taula 3: Transferències de la CPU a la GPU, i viceversa, en l'algoritme de stitching. Solució 1 

Fent uns càlculs ràpids; si s’agafa un vídeo de 100 fotogrames per fer el stitching, la quantitat 

de transferències a la memòria de la GPU és el següent: 

100 ∗ ((4 ∗ 3) +  8)  =  2000 càrregues a la GPU 

100 ∗ (4 +  1)  =  500 descàrregues a la CPU 

S’ha calculat el temps de total d’execució i s’ha vist que el temps de processat per fer la 

reconstrucció panoràmica és de 760 ms, o el que és el mateix, el processat es fa a 1,3 fps.   

Finalment aquesta opció s’ha desestimat ja que el és molt més lent que l’original. 

En la segona prova s’ha intentat reduir al màxim el nombre de transferències entre la CPU i 

la GPU. 

Com que els homografies que s’utilitzen en la funció remap, al igual que els pesos per fer el 

blending, són els mateixos al llarg de tota l’execució, s’ha fet la transferència a la GPU 

d’aquests un sol cop al principi de l’execució del programa. 

Fer-ho utilitzant les funcions de les classes original requeria un canvi important en tota 

l’estructura del codi, de manera que s’ha fet tot l’algorisme de stitching de nou en un programa 

a part. (Veure codi a l’Annex 3) 

Després dels canvis esmentats el nombre de transferències entre la GPU i la CPU és el 

següent: 

 

 Remap  

Blending 

 Imatge 1 Imatge 2 Imatge 3 Imatge 4 

Càrregues a la 

GPU 

Imatge 1 Imatge 2 Imatge 3 Imatge 4 
 

- 

Descàrregues a 

la  CPU 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 
Reconstrucció 

panoràmica 

Taula 4: Transferències de la CPU a la GPU, i viceversa, en l'algoritme de stitching. Solució 2 
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Si fem els càlculs per a 100 frames de vídeo fa un total de:  

100 ∗ 4 =  400 càrregues a la GPU 

1 ∗ 100 =  100 descàrregues a la CPU 

Els mapes i les matrius de pesos es carreguen abans de fer el processat, per això no 

apareixen en la taula. 

Amb aquesta implementació s’obté una millora força important en el temps de processat. 
Després dels canvis realitzats, s’ha aconseguit que el software de reconstrucció panoràmica 
processi a més de 8 frames per segon. 

En la següent taula es mostren els resultats obtinguts en les diferents etapes de l’optimització 

del software de reconstrucció panoràmica. 

 

Canvi realitzat Resultat 

Software original 1 fps 

Solucionant problemes amb lectura de disc 3 fps 

Re-implementant la funció de blending amb OpenCV 2,3 fps 

Re-implementant les funcions de blending i remap amb OpenCV+CUDA 1,3 fps 

Re-implementant funció de stitching amb OpenCV+CUDA 8,5 fps 

Taula 5: Resultats optimització software de reconstrucció panoràmica 
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3.3. Deep Learning 

El deep learning és una tècnica de “Machine Leaning” (aprenentatge automàtic) que s’utilitza 

en camps com el reconeixement de veu o visió per computador, entre altres. Es basa en 

estructures en forma de xarxa neuronal per fer l’extracció i transformació de característiques 

per establir un sistema de classificació automàtic. 

Els algorismes de deep learning requereixen d’una gran capacitat computacional per entrenar 

les xarxes neuronals. En general aquest procés es dur a terme en computadors molt potents 

i utilitzant computació per GPU. 

Actualment hi ha diversos frameworks que proporcionen funcions de deep learning com Caffe, 

Theano, Tensor Flow, etc. Per aquesta part del projecte s’ha utilitzat el framework de Caffe.  

Caffe és un framework  de codi lliure, disponible per Ubuntu, OS X, AWS, Android i Windows 

desenvolupat per Berkeley Vision and Learning Center. Disposa de interfícies per a  

C++, Python i MATLAB i és un dels frameworks més utilitzats en el camp del deep learning. 

Per fer la instal·lació s’han seguit els passos explicats a la web JetsonHacks [12]. La 

compilació s’ha fet a partir del codi font de Caffe i utilitzant Make. 

Després de fer la instal·lació s’han executat un programa de test, proporcionat en el mateix 

codi font, i s’han obtingut els següents resultats.  

 CPU GPU 

Mitja pas Forward 5.412,05 ms 256,95 ms 

Mitja pas Backward  5.202,92 ms 315,25 ms 

Mitja Forward-Backward 10.615,50 ms 574,34 ms 

Temps Total  530.773,00 ms 28.717,10 ms 

Taula 6: Temps d'execució dels tests de deep learning 

El programa calcula 50 iteracions d’un algorisme de Forward–backward [13] que s’utilitza per 

entrenar una xarxa neuronal. 

L’execució s’ha fet de dues maneres, utilitzant la CPU, i utilitzant la GPU. Com es pot observar 

en la taula la computació a través de la GPU és més de 18 vegades més ràpida. 

 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B
https://en.wikipedia.org/wiki/Python_(programming_language)
https://en.wikipedia.org/wiki/MATLAB
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4. Resultats 

4.1. Entorn de desenvolupament per a la Jetson TK1 

Els resultats obtinguts l’entorn  de desenvolupament de software per a la placa Jetson TK1 

són els següents: 

 S’ha aconseguit configurar des de zero la placa Jetson, instal·lant de nou un sistema 

operatiu i s’ha documentat el procediment. 

 S’ha creat un entorn de cros-compilació capaç de cros-compilar aplicacions amb 

funcionalitats de Qt, OpenCV i CUDA.  

 S’ha intentat extendre l’entorn de cros-compilació als servidors del grup de imatge, 

però degut a les limitacions del JetPack de NVIDIA ha estat impossible.  

 

4.2. Software de reconstrucció panoràmica 360º 

4.2.1. Porting del software a la placa Jetson TK1 

S’ha aconseguit portar el software de reconstrucció panoràmica sobre la placa Jetson TK1.  

Després de compilar el software original i executar-lo, la reconstrucció panoràmica es mostra 

a una velocitat d’1 frame per segon.  

La interfície gràfica de cal·libració funciona amb fluïdesa i no es penja. 

En el dispositiu Xilinx utilitzat en el projecte de l’Alba Pujol [1], el vídeo construït a partir de les 

imatges proporcionades per les quatre càmeres es mostrava a  0.3 frames per segon.  

Aquesta millora es deu bàsicament a que la placa Jetson TK1 disposa d’un processador més 

potent. 

 

4.2.2. Optimització del algoritme de reconstrucció panoràmica 

S’ha solucionat un problema de  lectura de les imatges en disc utilitzant la RAM.  

Inicialment l’adaptació del codi a la placa Jetson s’obté una reconstrucció panoràmica a 3 

frames per segon. 

Per optimitzar el codi s’ha re-implementat la funció de blending utilitzant funcions d’OpenCV 

optimitzades per GPU amb funcions d’OpenCV+CUDA.  

En aquest nou algoritme les matrius per fer el remap i el blending es carreguen a l’inici de 

l’execució i, les funcions de remap i blending estan juntes. D’aquesta manera s’estalvia molt 

de temps en transferències de dades de la CPU a la GPU i s’ha obtingut una millora molt 

important en el temps de processat. El resultat obtingut amb aquesta implementació és d’uns 

8 frames per segon.  

La optimització del codi ha proporcionat una millora de x8 si el comparem amb l’original. Si 

només es té en compte la millora en l’algorisme de stitching aquesta millora és x2,7.  
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Tenint en compte que en la placa Xilinx el processat es feia a 0,3 fps, es pot considerar que 

l’adaptació del software a la placa Jetson és tot un èxit ja que s’ha aconseguit una millora de 

l’ordre de x25. Cal dir també que el resultat obtingut acompleix l’objectiu que s’havia fixat a 

l’inici d’aquest treball d’aconseguir entre 5 i 10 fps. 

 

4.3. Deep Learning 

S’ha aconseguit instal·lar un framework de deep learning i s’han executat alguns programes 

de test.  

S’ha vist que la computació a través de la GPU proporciona una gran millora en aquest tipus 

de software, de l’ordre de 18 vegades més ràpid.  

Per altre banda, cal destacar que la compilació del framework i dels programes de test ha 

tardat al voltant d’una hora. Això es deu, principalment, a que el dispositiu no es prou potent i, 

per tal de desenvolupar software, seria força recomanable poder compilar des d’un host o des 

d’un servidor. És un clar exemple del perquè és necessari l’entorn de desenvolupament. 
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5. Pressupost  

Per dur a terme el pressupost s’ha calculat el cost per personal i material en cada un dels 

paquets de treball en els que s’ha dividit el projecte. 

 

Paquet de treball 1: Aprenentatge de la plataforma NVIDIA Jetson 

Paquet de treball 2: Creació d’un entorn de desenvolupament 

Paquet de treball 3: Adaptació del software de reconstrucció panoràmica a la placa Jetson 

Paquet de treball 4: Exploració “deep learning” a la placa Jetson 

Paquet de treball 5: Memòria escrita 

 

 Equipament Personal Total 

Paquet de treball 1 16,89 € 600,00 €     616,89 €  

Paquet de treball 2 70,40 € 2.500,00 €     2.570,40 €  

Paquet de treball 3 32,42 € 2.210,00 €     2.242,42 €  

Paquet de treball 4 3,15 € 270,00 €     273,15 €  

Paquet de treball 5 60,08 € 1.800,00 €     1.860,08 €  

  SUBTOTAL   7.562,96 €  

Taula 7: Cost dels paquets de treball 

Els projectes realitzats a les instal·lacions de la UPC han de pagar un 21% del cost final del 

projecte en concepte de la infraestructura de les instal·lacions que proporciona la universitat, 

com ara: espais, serveis de consergeria i seguretat, subministraments d'electricitat, aigua, etc. 

 

 Taula 8: Cost de les instal·lacions i cost total del projecte 

L’anàlisi detallat del pressupost es pot trobar en l’Annex 4. 

 

 

  

Instal·lacions Lloguer Cost 

UPC 21 % del cost del projecte 1.588,22 € 

  SUBTOTAL 1.588,22 € 
    

COST TOTAL DEL PROJECTE  9.151,18 € 
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6. Conclusions  

Amb aquest projecte s’ha explorat les possibilitats que ofereix el dispositiu Jetson TK1 de 

NVIDIA. 

S’ha aconseguit dur a terme la creació d’un entorn de desenvolupament creuat de software 

flexible i potent (objectiu 1). Aquest entorn permet tant la cros-compilació des d’un host, com 

la compilació en el propi dispositiu Jetson TK1, de programes amb funcionalitats de Qt i 

OpenCV. 

Malauradament, degut a problemes amb la compatibilitat dels cros-compiladors proporcionats 

per NVIDIA ha quedat pendent la cros-compilació des dels servidors del Grup de Processat 

d’Imatge de la UPC.   

Una possible projecte de futur pot ser trobar solució a aquests problemes de compatibilitat. 

Docker és un simulador de software que podria permetre la creació d’un SDK de cros-

compilació per a la placa de desenvolupament Jetson TK1 en els servidors. 

Per altra banda, s’ha aconseguit portar (objectiu 2) i optimitzar (objectiu 3) l’algorisme de 

reconstrucció panoràmica a la placa Jetson d’una forma considerable. S’ha passat de una 

velocitat de processat que proporcionava un vídeo de 1 frame per segon, a 8 frames per segon 

després de l’optimització a través de la GPU. 

Finalment, s’ha instal·lat el framework Caffe de deep learning a la placa Jetson i s’han executat 

uns programes de test per veure quin és el comportament de la placa davant d’aquest tipus 

de software (Objectiu 4). S’ha vist que l’execució a través de la GPU proporciona una velocitat 

de processat 18 vegades superior a la de la CPU.  

Aquests resultats obren la porta a nous projectes relacionats amb el deep learning sobre la 

placa Jetson de cara al futur. En el cas que es realitzin nous projectes és molt recomanable 

establir un entorn de desenvolupament creuat com el realitzat en aquest treball per a visió per 

computador, que inclogui el framework de deep learning. 

Cal remarcar que el projecte original de l’Alba Pujol [1] era en col·laboració amb l’empresa de 

components per a l’automoció Industrial Arcol, S.A. El projecte actual no està vinculat a 

aquesta empresa però al finalitzar el treball s’ha contactat amb ells i, en cas que els hi semblés 

interessant, podria permetre la comercialització del producte en un futur.  
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Annex 1 

Pla de treball 

Paquet de treball 1 

Major constituent: aprenentatge de la plataforma NVIDIA Jetson TK1 i del seu entorn de 

desenvolupament 

Petita descripció: Familiarització posada a punt de 

l’entorn de treball (Jetson TK1).  

Inici: 29/02/2016 

Fi: 11/03/2016 

Tasca interna T1: Posar en marxa el dispositiu 

Tasca interna T2: Fer un “backup” del sistema operatiu 

per tal de poder recuperar l’estat inicial en cas que fos 

necessari. 

Tasca interna T3: Fer un primer programa de prova 

“Hello world”  

Entregables: 

 HelloWorld 

 

Paquet de treball 2 

Major constituent: Creació d’un entorn de desenvolupament  

Petita descripció: Crear un entorn  de 

desenvolupament creuat de software per la placa 

Jetson TK1. 

Inici: 11/03/2016 

Fi: 03/05/2016 

Tasca interna T1: Configuració del PC 

Tasca interna T2: Configuració de la Placa 

Jetson. 

Tasca interna T3: Creació del SDK de cros-

compilació en el PC. (OpenCV, Qt, CUDA, etc) 

 

Tasca interna T4: Cross-compilació software amb 

funcionalitats d’OpenCV, Qt i CUDA des de un 

PC i executar-lo sobre la placa Jetson 

Tasca interna T6: Execució dels programes de 

test tant en una work station com en la placa 

Jetson. 

Entregables: 

 HelloCUDA 

 HelloOpenCv 

 HelloOpenCvCUDA 

 HelloQt 

 HelloAll 

 

 HelloCrossCUDA 

 HelloCrossOpenCv 

 HelloCrossOpenCvCUDA 

 HelloCrossQt  

 HelloCrossAll  
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Paquet de treball 3 

Major constituent: Porting del software de reconstrucció panoràmica a la placa Jetson 

Petita descripció: Realització el canvi de plataforma del 

programa d’Arcol de la placa Xillinx's Zynq a la NVidia 

Jetson TK1 i optimització de l’algorisme de reconstrucció 

panoràmica 

Inici: 18/04/2016 

Fi: 10/06/2016 

Tasca interna T1: Aconseguir compilar i executar el 

programa sobre la placa Jetson 

Tasca interna T2: Optimitzar el funcionament del sofware 

de reconstrucció panoràmica. 

Entregables: 

Optimització del software de 

reconstrucció panoràmica 

 

Paquet de treball 4 

Major constituent: Exploració “deep learning” a la placa Jetson 

Petita descripció: Fer recerca sobre deep learning i veure 

el funcionament d’una aplicació sobre la placa Jetson.  

Inici: 10/06/2016 

Fi: 20/06/2016 

Tasca interna T1: Buscar informació sobre Deep 

Learning i plataformes orientades a l’ús d’aquestes 

tècniques sobre GPU 

Tasca interna T2: Instal·lar un framework de Deep 

Learning  a la placa Jetson 

Tasca interna T3: Executar un software de Deep 

Learning  sobre la placa Jetson 

Entregables: 

 

Paquet de treball 5 

Major constituent: Memòria escrita 

Petita descripció: Redactar tot el procés seguit en la 

elaboració del treball, així com els coneixements 

adquirits, els resultats, conclusions, etc. 

Inic: 01/06/2016 

Fi: 26/06/2016 

Tasca interna T1: Redactar la memòria 

Tasca interna T2: Prepara la exposició del treball 

  

Entregables: 

 Critical Review 

 Memòria del projecte 
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Annex 2 

Comandes per la creació de el SDK de cros-compilació 

En aquesta pàgina es mostren les comandes utilitzades per cros-compilar les diferents 

llibreries necessàries per crear un SDK de cros-compilació per la placa de 

desenvolupament Jetson TK1 de NVIDIA. 

Primer de tot, utilitzant aquestes dues comandes ens estalviem d'escriure cada cop el path 

on s'han d'instal·lar les diferents llibreries (primera comanda), i d'haver de donar permisos 

d'administrador cada cop que volem instal·lar o copiar arxius a la carpeta /usr/local/arm. 

imatge@imatge-Alienware-14:~/ibernadas$ export ARM_SDK=/usr/local/arm 

imatge@imatge-Alienware-14:~/ibernadas$ sudo chown imatge: /user/local 

Cros-compilació de les llibreries necessàries per compilar Qt i OpenCV 

 Cros-compilació de Zlib 

imatge@imatge-Alienware-14:~/ibernadas$ git clone 

https://github.com/madler/zlib.git 

imatge@imatge-Alienware-14:~/ibernadas/zlib$ cd zlib 

imatge@imatge-Alienware-14:~/ibernadas/zlib$ git status 

imatge@imatge-Alienware-14:~/ibernadas/zlib$ git tag 

imatge@imatge-Alienware-14:~/ibernadas/zlib$ git checkout v1.2.8 

imatge@imatge-Alienware-14:~/ibernadas/zlib$ CC=arm-linux-gnueabihf-

gcc ./configure --prefix=$ARM_SDK 

imatge@imatge-Alienware-14:~/ibernadas/zlib/zlib$ make && make install 

 

 Cros-compilació de libpng 

S'ha baixat el codi font del següent enllaç: 

http://www.ridgesolutions.ie/index.php/2014/02/05/cross-compiling-libpng-for-arm-linux-

with-neon-and-zlib/ 

imatge@imatge-Alienware-14:~/ibernadas/libpng-1.6.21$ ./configure --host=arm-

linux-gnueabihf CC=arm-linux-gnueabihf-gcc CPPFLAGS=-I$ARM_SDK/include LDFLAGS=-

L$ARM_SDK/lib --prefix=$ARM_SDK --enable-shared=yes 

imatge@imatge-Alienware-14:~/ibernadas/libpng-1.6.21$ sudo make && make install 

 

  

http://www.ridgesolutions.ie/index.php/2014/02/05/cross-compiling-libpng-for-arm-linux-with-neon-and-zlib/
http://www.ridgesolutions.ie/index.php/2014/02/05/cross-compiling-libpng-for-arm-linux-with-neon-and-zlib/
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 Cros-compilació de libtiff 

imatge@imatge-Alienware-14:~/ibernadas/libtiff$ git clone 

https://github.com/LuaDist/libtiff.git 

imatge@imatge-Alienware-14:~/ibernadas$ cd libtiff/ 

imatge@imatge-Alienware-14:~/ibernadas/libtiff$ CC=arm-linux-gnueabihf-gcc 

CXX=arm-linux-gnueabihf-g++ CPPFLAGS="-I$ARM_SDK/include -mfpu=neon" CXXFLAGS="-

I$ARM_SDK/include -mfpu=neon" CFLAGS="-I$ARM_SDK/include -mfpu=neon" LDFLAGS=-

L$ARM_SDK/lib ./configure --prefix=$ARM_SDK --enable-shared=yes --host=arm-

linux-gnueabihf --enable-cxx --disable-jbig --disable-lzma 

imatge@imatge-Alienware-14:~/ibernadas/libjpeg$ sudo make && make install 

 

 Cros-compilació de libjpeg 

imatge@imatge-Alienware-14:~/ibernadas$ git clone 

https://github.com/LuaDist/libjpeg.git 

imatge@imatge-Alienware-14:~/ibernadas/libjpeg$ ./configure --host=arm-linux-

gnueabihf CC=arm-linux-gnueabihf-gcc CPPFLAGS=-I$ARM_SDK/include LDFLAGS=-

L$ARM_SDK/lib --prefix=$ARM_SDK --enable-shared=yes 

imatge@imatge-Alienware-14:~/ibernadas/libjpeg$ sudo make && make install 

 

Cros-compilació de Qt per dispositius Embedded 

Enllaços: 

 Instruccions per instal·lar versió 4.8: http://doc.qt.io/qt-4.8/install-x11.html 

 Instruccions cros-compilació per dispositius embedded: http://doc.qt.io/qt-4.8/qt-

embedded-crosscompiling.html 

 Opcions de configuració: http://doc.qt.io/qt-4.8/configure-options.html  

S'ha baixat el codi font de la versió 4.8 de Qt del següent enllaç:  

https://download.qt.io/archive/qt/4.8/4.8.2/ 

Tot seguit, s'ha editat el fitxer /home/imatge/ibernadas/qt-everywhere-opensource-src-

4.8.2/mkspecs/qws/linux-arm-gnueabi-g++/qmake.conf 

# 

# qmake configuration for building with arm-none-linux-gnueabi-g++ 

# 

 

include(../../common/linux.conf) 

include(../../common/gcc-base-unix.conf) 

include(../../common/g++-unix.conf) 

include(../../common/qws.conf) 

 

# modifications to g++.conf 

http://doc.qt.io/qt-4.8/install-x11.html
http://doc.qt.io/qt-4.8/qt-embedded-crosscompiling.html
http://doc.qt.io/qt-4.8/qt-embedded-crosscompiling.html
http://doc.qt.io/qt-4.8/configure-options.html
https://download.qt.io/archive/qt/4.8/4.8.2/
https://download.qt.io/archive/qt/4.8/4.8.2/


 
 
 

 32 

QMAKE_CC                = arm-linux-gnueabihf-gcc 

QMAKE_CXX               = arm-linux-gnueabihf-g++ 

QMAKE_LINK              = arm-linux-gnueabihf-g++ 

QMAKE_LINK_SHLIB        = arm-linux-gnueabihf-g++ 

 

# modifications to linux.conf 

QMAKE_AR                = arm-linux-gnueabihf-ar cqs 

QMAKE_OBJCOPY           = arm-linux-gnueabihf-objcopy 

QMAKE_STRIP             = arm-linux-gnueabihf-strip 

 

QMAKE_CFLAGS="${CROSS_COMPILE_CFLAGS} -I$(ARM_SDK)/include -DZYNQ" 

QMAKE_CXXFLAGS="${CROSS_COMPILE_CPPFLAGS} -I$(ARM_SDK)/include -DZYNQ" 

QMAKE_LFLAGS="-L$(ARM_SDK)/lib" 

 

load(qt_config) 

Les comandes per a la compilació són les següents: 

imatge@imatge-Alienware-14:~/ibernadas$ gunzip qt-everywhere-opensource-

src-%VERSION%.tar.gz 

imatge@imatge-Alienware-14:~/ibernadas$ tar xvf qt-everywhere-opensource-

src-%VERSION%.tar 

imatge@imatge-Alienware-14:~/ibernadas$ cd qt     

imatge@imatge-Alienware-14:~/ibernadas/qt./configure -embedded arm -xplatform 

qws/linux-arm-gnueabi-g++ -little-endian -opensource -host-little-endian -

qtlibinfix -UPC-SDK-EMB -prefix $ARM_SDK -no-webkit -no-phonon -no-dbus -no-

opengl -no-pch -nomake demos -nomake examples -system-zlib -system-libpng -

system-libtiff -system-libjpeg -qt-gfx-transformed -qt-gfx-qvfb -qt-kbd-qvfb -

qt-mouse-qvfb -v 

imatge@imatge-Alienware-14:~/ibernadas/qt make -j6 

imatge@imatge-Alienware-14:~/ibernadas/qt sudo make install 

 

OpenCV + CUDA + Qt 

Com a pas previ he copiat els arxius de CUDA de la placa Jetson (headers, *.so i *.a).  

S'ha baixat el codi font de GitHub. 

imatge@imatge-Alienware-14:~/ibernadas$ git clone 

https://github.com/Itseez/opencv.git 

imatge@imatge-Alienware-14:~/ibernadas/opencv$ git checkout 2.4.12  

imatge@imatge-Alienware-14:~/ibernadas/opencv$ mkdir build && cd build 

En el fitxer arm-gnueabi.toolchain.cmake canviar la versió del compilador de 4.6 a 4.8   
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Amb aquesta comanda s'ha compilat OpenCV utilitzant les llibreries anteriorment 

compilades. Les funcions de CUDA no funcionaven inicialment perquè no s'havia 

especificat l'arquitectura del hardware de la GPU de la Jetson. 

http://elinux.org/Jetson/Installing_OpenCV 

S’han canviat els flags DCUDA_ARCH_BIN="3.2" -DCUDA_ARCH_PTX="" especificant 

l’arquitectura de la GPU de la Jetson. 

imatge@imatge-Alienware-14:~/ibernadas/opencv/build$ cmake -

DCMAKE_INSTALL_PREFIX=$ARM_SDK -D CMAKE_TOOLCHAIN_FILE=../platforms/linux/arm-

gnueabi.toolchain.cmake -DBUILD_SHARED_LIBS=ON -D BUILD_opencv_nonfree=ON  -

DCMAKE_BUILD_TYPE=RELEASE -DWITH_OPENCL=OFF -

DEIGEN_INCLUDE_PATH=$ARM_SDK/include/eigen -D ENABLE_NEON=ON -D ENABLE_VFPV3=ON 

-DWITH_QT=ON -DWITH_CUDA=ON -DWITH_JASPER=OFF -

DZLIB_INCLUDE_DIR=$ARM_SDK/include -DTIFF_INCLUDE_DIR=$ARM_SDK/include -

DTIFF_LIBRARY=$ARM_SDK/lib/libtiff.so -DJPEG_INCLUDE_DIR=$ARM_SDK/include -

DJPEG_LIBRARY=$ARM_SDK/lib/libjpeg.so -DPNG_PNG_INCLUDE_DIR=$ARM_SDK/include -

DPNG_LIBRARY=$ARM_SDK/lib/libpng.so -DCMAKE_EXE_LINKER_FLAGS="-L$ARM_SDK/lib -

lQtGui -lQtNetwork -lQtTest -lQtCore -ltiff -ljpeg -lpng -lz" -

DENABLE_PRECOMPILED_HEADERS=OFF -DWITH_V4L=OFF -DWITH_FFMPEG=OFF -

DWITH_GSTREAMER=OFF -DBUILD_PERF_TESTS=OFF -DBUILD_TESTS=OFF -

DBUILD_opencv_python=OFF -DBUILD_opencv_apps=OFF -DBUILD_ZLIB=OFF -

DBUILD_TIFF=OFF -DBUILD_JPEG=OFF -DBUILD_PNG=OFF -DCUDA_ARCH_BIN="3.2" -

DCUDA_ARCH_PTX="" -DQT_QMAKE_EXECUTABLE=$ARM_SDK/bin/qmake -

DQT_QTCORE_INCLUDE_DIR=$ARM_SDK/include/QtCore -

DQT_QTCORE_LIBRARY=$ARM_SDK/lib/libQtCore-UPC-SDK-EMB.so -

DQT_QTCORE_LIBRARY_RELEASE=$ARM_SDK/lib/libQtCore-UPC-SDK-EMB.so -

DQT_MOC_EXECUTABLE=$ARM_SDK/bin/moc -DQT_UIC_EXECUTABLE=$ARM_SDK/bin/uic -

DQT_RCC_EXECUTABLE=$ARM_SDK/bin/rcc -DCMAKE_AR=/usr/bin/arm-linux-gnueabihf-ar -

DQT_QTGUI_LIBRARY=$ARM_SDK/lib/libQtGui-UPC-SDK-EMB.so -

DQT_QTGUI_INCLUDE_DIR=$ARM_SDK/include/QtGui -

DQT_QTGUI_LIBRARY_RELEASE=$ARM_SDK/lib/libQtGui-UPC-SDK-EMB.so -

DQT_QTGUI_LIBRARY_DEBUG=$ARM_SDK/lib/libQtGui-UPC-SDK-EMB.so -

DQT_QTTEST_LIBRARY=$ARM_SDK/lib/libQtTest-UPC-SDK-EMB.so -

DQT_QTTEST_LIBRARY_RELEASE=$ARM_SDK/lib/libQtTest-UPC-SDK-EMB.so -

DQT_QTTEST_LIBRARY_DEBUG=$ARM_SDK/lib/libQtTest-UPC-SDK-EMB.so -

DQT_QTTEST_INCLUDE_DIR=$ARM_SDK/include/QtTest .. 
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Annex 3 

stitching-tool.cpp  

#include <iostream> 

#include <sstream> 

#include <fstream> 

#include <sstream> 

#include <iomanip> 

#include <string> 

#include <time.h> 

 

#include <opencv2/opencv.hpp> 

#include <opencv2/gpu/gpu.hpp> 

#include <QImage> 

 

#include "../../../include/features/vehicleparameters.h" 

#include "image_acquisition/VideoCapture.hpp" 

#include "undistortion/undistorter.h" 

#include "features/chessFeatures.h" 

#include "auxiliar_functions/drawing.hpp" 

#include "blender/blending.hpp" 

#include "mapping/mapping.h" 

#include "mapping/CustomMapper.hpp" 

#include "blender/CustomBlender.hpp" 

#include "calibration/calibrationscene.hpp" 

 

 

int main( int argc, char** argv ) 

{ 

 //clock_t tStart = clock_gettime(); 

 int viewtotest = 1; 

 //255Path of all the files used 

 std::string globalpath = std::string(TEST_DATA_PATH_R);  

 

 std::string scenepath = globalpath+"./cfg/4cams.yml"; 

  

 // Loading calibration 

 arcolcv::Scene scene; 

 scene.set_monitor_resolution(cv::Size(600, 800)); 

 scene.readScene(scenepath); 

 scene.resetView(1); 

 scene.load("./saved_calib/" ,1); 

  

 int n_cameras = 4; 

 int n_images = 50; 

 cv::Mat **images = new cv::Mat*[n_cameras]; 

 

 for (int c = 0; c < n_cameras; c++) { 

  images[c] = new cv::Mat[n_images]; 

 } 

  

 // Read images 

 for (int n = 0; n < n_images; n++){ 

  std::stringstream ss; 

  ss << std::setw(3) << std::setfill('0') << 2*n + 100; 

  std::cout<< ss.str() << std::endl; 
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  for (int c = 0; c < n_cameras; c++) { 

   images[c][n] = cv::imread("/media/ubuntu/3931-

    3032/arcol/calibration/2015-07-16/2015-

    07-16-stitching/cam"+std::to_string(c+1) 

    +"/seq_000" + ss.str() + ".raw.png"); 

  } 

 } 

  

 /// STITCHING GPU ///**************************************** 

  

 cv::gpu::setDevice(0); 

 cv::gpu::GpuMat *mapx_gpu = new cv::gpu::GpuMat[n_cameras]; 

 cv::gpu::GpuMat *mapy_gpu = new cv::gpu::GpuMat[n_cameras]; 

 cv::gpu::GpuMat *weights = new cv::gpu::GpuMat[n_cameras]; 

 cv::Scalar *color = new cv::Scalar[n_cameras]; 

 int *interpolation = new int[n_cameras]; 

 int *border = new int[n_cameras]; 

 int k; 

 auto pointerblender(static_cast<arcolcv::StitchingView&> 

  (scene.retrieveView(viewtotest)).blender); 

  

  

 for (k = 0; k < n_cameras; k++) { 

  auto pointermapper(static_cast 

<arcolcv::StitchingView&>(scene.retrieveView(viewtotest)).mappers[k+1

]); 

  // Upload the maps 

  cv::Mat tmapx, tmapy; 

  cv::gpu::GpuMat tmapx_gpu, tmapy_gpu; 

   

  tmapx = pointermapper.get()->mapx; 

  tmapy = pointermapper.get()->mapy; 

   

  tmapx_gpu.upload(tmapx); 

  tmapy_gpu.upload(tmapy); 

   

  mapx_gpu[k] = tmapx_gpu; 

  mapy_gpu[k] = tmapy_gpu; 

   

  color[k] = pointermapper.get()->color; 

  interpolation[k] = pointermapper.get()->interpolation; 

  border[k] = pointermapper.get()->border; 

   

  //Upload the weights 

  cv::Mat Afc3; 

  cv::Mat t_w = pointerblender.get()->weights[k]; 

  cv::Mat t_weights[] = {t_w, t_w, t_w}; 

  merge(t_weights, 3, Afc3); 

   

  cv::gpu::GpuMat tweight_gpu; 

  tweight_gpu.upload(Afc3); 

   

  weights[k] = tweight_gpu; 

   

 } 
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 /// Bus Icon 

 cv::Rect vehicleposition(240,138,115,489); 

 cv::Mat bus_icon = 

cv::imread("/home/ubuntu/ibernadas/arcol3/guis/qt/resources/images/bu

s-icon.png", -1); 

  

 cv::resize(bus_icon, bus_icon, vehicleposition.size()); 

  

 //Extracció del canal alpha de la imatge per fer la màscara 

 cv::Mat bus_alpha_channel; 

 std::vector<cv::Mat> bus_channels; 

 split(bus_icon, bus_channels); 

 cv::Mat alpha_3[] = {bus_channels[3], bus_channels[3], 

  bus_channels[3]}; 

 merge(alpha_3, 3, bus_alpha_channel); 

 cv::gpu::GpuMat d_bus_alpha_channel; 

 d_bus_alpha_channel.upload(bus_alpha_channel); 

 

 // 

 cv::Mat temp_bus; 

 cv::Mat rgb_bus[] = {bus_channels[0], bus_channels[1], 

  bus_channels[2]}; 

 merge(rgb_bus, 3, temp_bus); 

 

 cv::gpu::GpuMat icon_gpu; 

 icon_gpu.upload(temp_bus);  

  

 //Màscara amb la mida de la imatge de sortida que conté la 

  silueta del autobús 

 cv::gpu::GpuMat bus_icon_mask; 

 bus_icon_mask.create(weights[0].size(), CV_8UC3);  

 bus_icon_mask.setTo(cv::Scalar(0,0,0));  

 cv::gpu::GpuMat temp_rect_mask = 

     bus_icon_mask(vehicleposition); 

 d_bus_alpha_channel.copyTo(temp_rect_mask); 

  

  

 //Matriu amb la mida de la imatge de sortida que conté la 

  icona del bus en la posició on ha d'aparèixe 

 cv::gpu::GpuMat final_size_bus; 

 final_size_bus.create(weights[0].size(), CV_8UC3); 

 final_size_bus.setTo(cv::Scalar(0,0,0)); 

 cv::gpu::GpuMat temp_rect_bus = 

     final_size_bus(vehicleposition); 

 icon_gpu.copyTo(temp_rect_bus); 

  

 ///********************************************************** 

  

  

 struct timespec tstart={0,0}, tend={0,0}; 

      clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, &tstart); 

  

 int i =0; 

 while (i<500) { 

  i++; 
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  /// STITCHING GPU ///  

  cv::gpu::GpuMat images_gpu[n_cameras]; 

  cv::gpu::GpuMat deform[n_cameras]; 

  cv::Mat out; 

   

  int j; 

  for (j = 0; j < n_cameras; j ++) {  

 

   //Upload the images to the gpu memory 

   images_gpu[j].upload(images[j][i%n_images]); 

    

   //Convert to CV_32FC3 

   images_gpu[j].convertTo(images_gpu[j], 

    CV_32FC3); 

    

   // Remap the images 

   cv::gpu::remap(images_gpu[j], deform[j], 

    mapx_gpu[j], mapy_gpu[j], 

    interpolation[j], border[j], color[j]); 

  

  } 

   

  //Blending 

  cv::gpu::GpuMat d_out; 

  d_out.create(weights[0].size(), deform[0].type()); 

  d_out.setTo(cv::Scalar(0,0,0)); 

   

  int l; 

  for (l = 0; l < n_cameras; ++l){ 

   cv::gpu::GpuMat temp; 

   temp.create(weights[0].size(), 

    deform[0].type()); 

   cv::gpu::multiply(deform[l], weights[l], temp); 

   cv::gpu::add(d_out, temp, d_out); 

    

  }   

  /// Add Bus icon ************************************* 

  d_out.convertTo(d_out, CV_8UC3); 

  final_size_bus.copyTo(d_out,bus_icon_mask); 

   

  /// Download the result from the GPU ***************** 

  d_out.download(out); 

 

   

  cv::imshow("", out); 

  cv::waitKey(1); 

   

 ///********************************************************** 

  

} 

 clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, &tend); 

    printf("%.5f seconds\n", 

           ((double)tend.tv_sec + 1.0e-9*tend.tv_nsec) -  

           ((double)tstart.tv_sec + 1.0e-9*tstart.tv_nsec)); 

  

  

 return 0; }  
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Annex 4 

Pressupost 

Per fer el càlcul del pressupost s’ha comptabilitzat el cost dels diferents paquets de treball 

que formen part del projecte. 

L’amortització del material s’ha calculat tenint en compte el preu de venda al públic, el 

valor residual després de finalitzar la seva vida útil, (s’ha estimat un 10%), i el temps que 

s’ha utilitzat en el projecte.  

 

Equipament Preu de 
compra 

Valor 
Residual 

Quant. Hores ús 
(h) 

Vida útil 
(h) 

Preu per 
h 

Cost Total 

Jetson TK1 268,00 € 26,80 € 1 290 2000 0,12 € 34,97 € 

Pantalla 19” 90,00 € 9,00 € 1 290 25000 0,00 € 0,94 € 

Teclat 15,00 € 1,50 € 1 290 25000 0,00 € 0,16 € 

Ratolí 10,00 € 1,00 € 1 290 25000 0,00 € 0,10 € 

Targeta SD 
32 Gb 

15,00 € 1,50 € 1 225 10000 0,00 € 0,31 € 

Ordinador 
Alienware 

2.000,00 € 200,00 € 1 240 5000 0,36 € 86,40 € 

Ordinador 
Personal 

890,00 € 89,00 € 1 150 2000 0,40 € 60,08 € 

     SUBTOTAL 182,96 € 

 

El cost del personal inclou les hores de supervisió i tutorització per part del tutor i el director 
del projecte. 

Personal Salari (€/h) Hores (h) Cost 

Enginyer Junior 10 650 6.500,00 € 

Director 20 23 460,00 € 

Tutor 30 14 420,00 € 
  SUBTOTAL 7.380,00 € 
    

COST DEL PROJECTE  7.562,96 € 

 

Els projectes realitzats a les instal·lacions de la UPC han de pagar un 21% del cost final 

del projecte com a “lloguer” de les instal·lacions, despeses en electricitat, aigua, etc. 

 

Instal·lacions Lloguer Cost 

UPC 21 % del cost del projecte 1.588,22 € 
  SUBTOTAL 1.588,22 € 
    

COST TOTAL DEL PROJECTE  9.151,18 € 
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A continuació es mostra el pressupost desglossat per paquets de treball.  

Paquet de treball 1  

 

Equipament Hores ús (h) Preu per h Cost Total 

Jetson TK1 20 0,12 € 2,41 € 

Pantalla 19” 20 0,00 € 0,06 € 

Teclat 20 0,00 € 0,01 € 

Ratolí 20 0,00 € 0,01 € 

Ordinador 
Alienware 

40 0,36 € 14,40 € 

  SUBTOTAL 16,89 € 

 

Personal Salari (€/h) Hores (h) Cost 

Enginyer Junior 10 50     500,00 €  

Director 20 2 40,00 € 

Tutor 30 2 60,00 € 

 SUBTOTAL     600,00 €  

    

COST TOTAL 616,89 € 

 

Paquet de treball 2 

 

Equipament Hores ús (h) Preu per h Cost Total 

Jetson TK1 45 0,12 € 5,42 € 

Pantalla 19” 45 0,00 € 0,14 € 

Teclat 45 0,00 € 0,02 € 

Ratolí 45 0,00 € 0,02 € 

Ordinador 
Alienware 

180 0,36 € 64,80 € 

  SUBTOTAL 70,40 € 

 

Personal Salari (€/h) Hores (h) Cost 

Enginyer Junior 10 225     2.250,00 €  

Director 20 8 160,00 € 

Tutor 30 3 90,00 € 

 SUBTOTAL     2.500,00 €  

    

COST TOTAL  2.570,40 € 
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Paquet de treball 3 

 

Equipament Hores ús (h) Preu per h Cost Total 

Jetson TK1 200 0,12 € 24,12 € 

Pantalla 19” 200 0,00 € 0,65 € 

Teclat 200 0,00 € 0,11 € 

Ratolí 200 0,00 € 0,07 € 

Targeta SD 
32 Gb 

200 0,00 € 0,27 € 

Ordinador 
Alienware 

20 0,36 € 7,20 € 

  SUBTOTAL 32,42 € 

 

Personal Salari (€/h) Hores (h) Cost 

Enginyer Junior 10 200     2.000,00 €  

Director 20 6 120,00 € 

Tutor 30 3 90,00 € 

 SUBTOTAL     2.210,00 €  

    

COST TOTAL  2.242,42 € 

 

 

Paquet de treball 4 

 

Equipament Hores ús (h) Preu per h Cost Total 

Jetson TK1 25 0,12 € 3,01 € 

Pantalla 19” 25 0,00 € 0,08 € 

Teclat 25 0,00 € 0,01 € 

Ratolí 25 0,00 € 0,01 € 

Targeta SD 
32 Gb 

25 0,00 € 0,04 € 

  SUBTOTAL 3,15 € 

 

Personal Salari (€/h) Hores (h) Cost 

Enginyer Junior 10 25     250,00 €  

Director 20 1 20,00 € 

 SUBTOTAL     270,00 €  

    

TOTAL PAQUET DE TREBALL 273,15 € 

 



 
 
 

 41 

Paquet de treball 5 

 

Equipament Hores ús (h) Preu per h Cost Total 

Ordinador 
Personal 

150 0,40 € 60,08 € 

  SUBTOTAL 60,08 € 

 

Personal Salari (€/h) Hores (h) Cost 

Enginyer Junior 10 150     1.500,00 €  

Director 20 6 120,00 € 

Tutor 30 6 180,00 € 

 SUBTOTAL     1.800,00 €  

   

TOTAL PAQUET DE TREBALL 1.860,08 € 
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Glossari 

i CPU: Central Processing Unit (Unitat Central de Processament) 
ii FPGA: Field Programmable Gate Array () 
iii GPU: Graphics Processing Unit (Unitat de Processat Gràfic) 
iv SDK: Software Development Kit (Kit de desenvolupament de software) 
v IDE: Integrated Development Environment (Entorn Integrat de Desenvolupament) 
vi Framebuffer: Capa d’abstracció de hardware independent utilitzada per mostrar gràfics. 

                                                

https://es.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1ficos

