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Cerința 
Tema consta in implementarea algoritmului ETC1 [2] pentru GPU folosind OpenCL. Scheletul temei se regăsește la [1]. Se da ca punct 

de pornire varianta seriala scrisa in C/C++. Aceasta se gaseste in cpu_etc/*, mai exact in fisierul cpu_etc/texture_compress.cpp. 

Soluția se va implementa pornind de la folderul stud_cl_etc/ in fisierul stud_cl_etc/texture_compress_skl.cpp iar testarea se va face 

pe hp-sl.q [3]. Folderul stud_cl_etc/ va fi redenumit in prenume.nume/ inainte de crearea arhivei finale. Se pot adaugă alte fișiere si 

include prin modificarea de CMakeLists.txt, dar nu este permisa alterarea comportamentului general (ex generarea unui binar 

denumit altfel). 

Conținut inițial schelet/arhiva 
drwxr-xr-x 2 grigore.lupescu studacs      66 Apr 10 21:31 cpu_etc/* 

-rw-r--r-- 1 grigore.lupescu studacs  870868 Apr 14 15:44 Enunt.pdf 

-rw-r--r-- 1 grigore.lupescu studacs     439 Apr 10 20:47 prepare_test.sh 

-rw-r--r-- 1 grigore.lupescu studacs     976 Apr 14 15:44 run_test.sh 

drwxr-xr-x 2 grigore.lupescu studacs      82 Apr 10 22:58 src/* 

drwxr-xr-x 2 grigore.lupescu studacs      97 Apr 10 21:21 stud_cl_etc/* 

drwxr-xr-x 2 grigore.lupescu studacs      89 Apr 11 13:09 utils/* 

Conținut soluție/upload 
@fep7-1 tema]~ ls prenume.nume/ (redenumit din stud_cl_etc/*) 

-rw-r--r-- 1 grigore.lupescu studacs  315 Apr 10 21:21 CMakeLists.txt 

-rw-r--r-- 1 grigore.lupescu studacs 6107 Apr  5 23:34 FindOpenCL.cmake 

-rw-r--r-- 1 grigore.lupescu studacs  613 Apr 10 13:23 texture_compress_skl.cpp 

 

Alterarea altor fișiere in afara folderului stud_cl_etc/ sau prenume.nume/ nu este permisa! La final doar conținutul folderului 

stud_cl_etc va fi trimis sub o arhiva denumita prenume.nume.tar.gz. 



Trimitere soluție 
Arhiva temei va conține doar fișierele din folderul stud_cl_etc, alături de README si se va numi prenum.nume.tar.gz.  

[grigore.lupescu@fep7-1 tema]$ ls -l 

total 4916 

drwxr-xr-x 3 grigore.lupescu studacs     152 Apr 14 15:45 build 

drwxr-xr-x 2 grigore.lupescu studacs      66 Apr 10 21:31 cpu_etc 

-rw-r--r-- 1 grigore.lupescu studacs  870868 Apr 14 15:44 Enunt.pdf 

drwxr-xr-x 2 grigore.lupescu studacs    4096 Apr 14 15:47 images 

drwxr-xr-x 2 grigore.lupescu studacs     125 Apr 14 15:44 mihai.despotovici 

-rw-r--r-- 1 grigore.lupescu studacs     439 Apr 10 20:47 prepare_test.sh 

drwxr-xr-x 2 grigore.lupescu studacs     123 Apr 10 21:21 radu.velea 

-rw-r--r-- 1 grigore.lupescu studacs     976 Apr 14 15:44 run_test.sh 

drwxr-xr-x 2 grigore.lupescu studacs      82 Apr 10 22:58 src 

drwxr-xr-x 2 grigore.lupescu studacs      97 Apr 10 21:21 stud_cl_etc 

drwxr-xr-x 2 grigore.lupescu studacs      89 Apr 11 13:09 utils 

 

[grigore.lupescu@fep7-1 tema]$ ls -l mihai.despotovici/ 

total 36 

-rw-r--r-- 1 grigore.lupescu studacs   318 Apr 10 20:36 CMakeLists.txt 

-rw-r--r-- 1 grigore.lupescu studacs  6107 Apr 10 19:13 FindOpenCL.cmake 

-rw-r--r-- 1 grigore.lupescu studacs 11267 Apr 14 15:44 kernel_mihai.cl 

-rw-r--r-- 1 grigore.lupescu studacs  8873 Apr 14 15:44 texture_compress_mihai.cpp 

-rw-r--r-- 1 grigore.lupescu studacs   200 Apr 10 20:36 README.txt 

 

[grigore.lupescu@fep7-1 tema]$ ls -l radu.velea/ 

total 36 

-rw-r--r-- 1 grigore.lupescu studacs   315 Apr 10 21:20 CMakeLists.txt 

-rw-r--r-- 1 grigore.lupescu studacs  6107 Apr 10 19:13 FindOpenCL.cmake 

-rw-r--r-- 1 grigore.lupescu studacs  2372 Apr  5 23:13 kernel_radu.cl 

-rw-r--r-- 1 grigore.lupescu studacs 18025 Apr 10 21:19 texture_compress_radu.cpp 

-rw-r--r-- 1 grigore.lupescu studacs   200 Apr 10 20:36 README.txt 

 

Arhiva sol_prenume.nume.tar.gz (ex sol_mihai.despotovici.tar.gz) va fi încărcata pe site-ul cs.curs.pub.ro. 

Testare tema 
Validarea se face prin execuția următoarelor comenzi: 

1. stud@fep.grid.pub.ro -> bash prepare_test.sh 

2. stud@fep.grid.pub.ro -> qsub -cwd -q hp-sl.q -v DIRTEST=prenume.nume run_test.sh 

 Exemplu: qsub -cwd -q hp-sl.q -v DIRTEST=mihai.despotovici run_test.sh 

3. stud@hp-sl.q -> cat results_prenume.nume.txt 

 Exemplu: cat results_mihai.despotovici.txt 

Fisierele de input sunt versiuni scalate (4096x4096 -> 8192x8192) folosind comand convert ale imaginilor din utils/images.tar.gz: 

./images/feline.ppm.16M 

./images/feline.ppm.36M 

./images/feline.ppm.64M 

... 

./images/waterfall.ppm.16M 

./images/waterfall.ppm.36M 

./images/waterfall.ppm.64M 

 

Tema la testare se rulează doar pe coada hp-sl.q dar la cerere explicita in README se poate rula si pe ibm-dp.q 

Atenție - ordinea device-urilor/platformelor diferă pe hp-sl.q si ibm-dp.q. 



Notare 
1. 70 puncte Testarea temei se face in mod automat rezultând un punctaj de 70p maxim astfel: 

● 10p => listare corecta device, folosire GPU 

● 30p => timp mediu execuție (<1000ms => 30p, <2000ms=> 20p, <5000ms => 10p) 

● 30p => calitate compresie RMSE (<6 => 30p, <20 => 20p, <45=> 10p, >100 => invalidare solutie) - compresia trebuie sa 

producă imagini de o calitate cu o eroare de minim RMSE < 100. 

2. 30 puncte README & SRC 

● 10p => explicare implementare 

● 10p => copy paste rezultate + discuție rezultate 

● 10p => apreciere cod sursa si soluție 

3. 20 puncte bonus  

● 10p => reducere parte init / ascundere latenta 

● 10p => rezultate notabile performanta sau optimizări interesante kernel 

Exemplu testare tema 
[grigore.lupescu@fep7-1 tema]$ bash prepare_test.sh 
[grigore.lupescu@fep7-1 tema]$ tar -xvf sol_mihai.despotovici.tar.gz 
[grigore.lupescu@fep7-1 tema]$ qsub -cwd -q hp-sl.q -v DIRTEST=mihai.despotovici run_test.sh 
Your job 987612 ("run_test.sh") has been submitted 
[grigore.lupescu@hpsl-wn02 tema]$ cat results_mihai.despotovici.txt 
 
------> TEST SPEED --------> 
BIN: build/compress_mihai 
INIT TIME.ms = 5907 
DEVICE = Tesla K40m 
GPU = YES 
FILE = ./inout/feline.ppm.16M,  TIME.ms = 171 
FILE = ./inout/feline.ppm.36M,  TIME.ms = 426 
FILE = ./inout/feline.ppm.64M,  TIME.ms = 676 
FILE = ./inout/forest.ppm.16M,  TIME.ms = 168 
FILE = ./inout/forest.ppm.36M,  TIME.ms = 308 
FILE = ./inout/forest.ppm.64M,  TIME.ms = 718 
FILE = ./inout/parrots.ppm.16M,  TIME.ms = 164 
FILE = ./inout/parrots.ppm.36M,  TIME.ms = 374 
FILE = ./inout/parrots.ppm.64M,  TIME.ms = 682 
FILE = ./inout/waterfall.ppm.16M,  TIME.ms = 155 
FILE = ./inout/waterfall.ppm.36M,  TIME.ms = 397 
FILE = ./inout/waterfall.ppm.64M,  TIME.ms = 788 
------> TEST QUALITY --------> 
FILE = ./inout/feline.ppm.16M.ppm,  PSNR = 38.948090,  RMSE = 4.985358 
FILE = ./inout/feline.ppm.36M.ppm,  PSNR = 39.866365,  RMSE = 4.485207 
FILE = ./inout/feline.ppm.64M.ppm,  PSNR = 40.206743,  RMSE = 4.312843 
FILE = ./inout/forest.ppm.16M.ppm,  PSNR = 37.938570,  RMSE = 5.599798 
FILE = ./inout/forest.ppm.36M.ppm,  PSNR = 39.157195,  RMSE = 4.866773 
FILE = ./inout/forest.ppm.64M.ppm,  PSNR = 39.662606,  RMSE = 4.591668 
FILE = ./inout/parrots.ppm.16M.ppm,  PSNR = 39.516977,  RMSE = 4.669302 
FILE = ./inout/parrots.ppm.36M.ppm,  PSNR = 40.030618,  RMSE = 4.401188 
FILE = ./inout/parrots.ppm.64M.ppm,  PSNR = 40.229663,  RMSE = 4.301477 
FILE = ./inout/waterfall.ppm.16M.ppm,  PSNR = 38.729923,  RMSE = 5.112163 
FILE = ./inout/waterfall.ppm.36M.ppm,  PSNR = 39.899653,  RMSE = 4.468051 
FILE = ./inout/waterfall.ppm.64M.ppm,  PSNR = 40.366548,  RMSE = 4.234220 
 
------> GRADING --------> 
AVG (isgpu, rmse, time) :  True 4.669004 841.076923077 
SCORE:  70 / 70 
 



 
Algoritmul ETC1 (Ericsson Texture Compression 1) [2] este o îmbunătățire a variantei Packman. Pentru familiarizarea cu acesta, vom 

prezenta prima data algoritmul Packman. 

Compresie Algoritm Packman 
Imaginea RGB este împărțita in blocuri de 2 x 4, fiecare fiind comprimat in 32 biți. Pentru fiecare bloc, se calculează o culoare de 

baza ca fiind media culorilor din bloc. Culoarea de baza este reținuta in 4 + 4 + 4 = 12 biți RGB (RGB444). Mai rămân 20 biți, care vor 

fi folosiți pentru a stoca informație despre variația fiecărei culori din bloc fata de culoarea de baza. Pentru aceasta, ne vom folosi de 

un dicționar de forma: 

Nr. tabela: 0 1 2 … 15 

 

… 

-12 

… … 
-4 

4 

12 

 

Dicționarul conține 16 tabele, fiecare având 4 intrări. Pentru blocul curent, se alege o tabela dintre cele 16 si o se retine in 4 biți. Mai 

rămân 16 biți, iar aceștia vor fi folosiți pentru a retine, pentru fiecare pixel din bloc, cate o intrare din tabela (0, 1, 2 sau 3). 

Alegerea tabelei si a fiecărui modificator se face pentru a minimiza eroarea la decompresie (prezentata mai jos). Aceasta alegere 

poate fi făcută in mai multe feluri, dar exista si varianta banala in care se încearcă fiecare varianta posibila si se retine  varianta care 

generează cea mai mica eroare. Ne vom baza in algoritmul ETC1 pe varianta banala. 

Eroarea dintre doua culori va fi calculata cu formula:  𝑒 = (𝑅0 − 𝑅1)
2 + (𝐺0 − 𝐺1)

2 + (𝐵0 − 𝐵1)
2 

Decompresie Algoritm Packman 
Vom extrage in fiecare grup de 32 biti cate un block 2 x 4, pentru a compune imaginea inițiala. Culoarea de baza este convertita din 

RGB444 in RGB888. Se selectează tabela conform indexului de tabela stocat. Pentru fiecare modificator din cele 8, vom selecta 

valoarea indicata in tabela. Vom aduna fiecare valoare la culoarea de baza si vom păstra rezultatul in intervalul 0-255. Cele 8 

rezultate vor compune un bloc din imagine. 

 

 

 

RGB444 
(0, 2, 15) 

RGB888 
(0, 34, 255) 

*17 

Index tabel 

1 

Tabel 
(-12, -4, 4, 12) 

Modificatori 

2 1 

1 0 

3 2 

1 2 

 

Valori modificatori 

4 -4 

-4 -12 

12 4 

-4 4 

 

Bloc 

4 38 255 0 30 251 

0 30 251 0 22 243 

12 46 255 0 22 243 

0 30 251 4 38 255 

 

4+4+4 = 12 biti 

4 biti 

2 * 2 * 4 = 16 biti 



Compresie Algoritm ETC1 
Imaginea este împărțita in blocuri de 4 x 4, fiecare fiind comprimat in 64 biți. Fiecare bloc este împărțit in sub-blocuri de 2 x 4 sau 4 x 

2. Astfel, vom putea clasifica blocurile ca fiind aliniate: 

 

Va fi stabilita orientarea sub-blocurilor astfel încât eroarea generata sa fie minima si va fi stocata intr-un singur bit (0 pentru vertical 

sau 1 pentru orizontal) 

Vor fi calculate culorile de baza pentru fiecare sub-bloc, iar acestea vor fi stocate in felul următor: 

1. Se va calcula diferența intre cele doua culori de baza in formatul RGB555. Daca diferența este cuprinsa in intervalul [-4, 3], 

cele doua culori vor fi stocate in varianta diferențiala. Asta înseamnă ca va fi stocata ca RGB555 valoarea culorii de baza a 

primului sub-bloc si ca RGB333 valoarea diferenței intre cele doua culori de baza.  

Valorile canalelor de culoare ale diferenței vor fi stocate folosind complementul fata de 2, ca in următoarea tabela: 

 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 

Valoare stocata: 4 5 6 7 0 1 2 3 

 

2. Daca diferența celor doua culori de baza nu este cuprinsa in intervalul [-4, 3], cele doua culori vor fi retinute separate, 

ambele in formatul RGB444. 

Astfel, pentru compresia culorilor de baza se folosesc 24 biti. Se va mai folosi si un bit additional (diffbit) pentru a specifica daca este 

folosita varianta diferențiala (diffbit = 1) sau varianta independenta (diffbit = 0) de stocare a culorilor de baza. 

Pentru fiecare sub-bloc se vor stoca cate un index a unei tabele (de 3 biti de data asta) dintr-un dicționar si cate 8 modificatori care 

au valoarea 1, 2, 3 sau 4 (2 * 2 * 4 = 16 biti).  Dicționarul folosit este: 

 0 1 2 3 4 5 6 7 

0 2 5 9 13 18 24 33 47 

1 8 17 29 42 60 80 106 183 

2 -2 -5 -9 -13 -18 -24 -33 -47 

4 -8 -17 -29 -42 -60 -80 -106 -183 

 

Codificarea finala a blocului va fi astfel: 

- Codificarea culorilor de baza in varianta diferențiala sau independent, după cum indica diffbit 

- Doi indici de tabela a cate 3 biți, pentru fiecare sub-bloc, indicând care tabela va fi folosita din dicționar 

- diffbit, care indica folosirea variantei diferențiale sau independente a culorilor de baza 

- flipbit, care indica orientarea sub-blocurilor 

- 16 modificatori a cate 2 biți, cate unul pentru fiecare  pixel 

 

 

 

 

 

Vertical 
flipbit = 0 

 

0 0 

 

Orizontal 
flipbit = 1 

 

 
 
 
 

 

sau 



Alte detalii 

1. Conform specificației, cei 16 modificatori trebuie stocați in următorul fel: 

In primul rând se va schimba ordinea modificatorilor astfel: 

 

Apoi, se vor separa biții cei mai semnificativi ai modificatorilor de cei mai nesemnificativi. Se va stoca prima data grupul de biti 

semnificativi, iar apoi grupul de biți nesemnificativi, in ordine descrescătoare. 

De exemplu, pentru un bloc in ordine naturala, biții stocați ar fi fost MSB15, MSB14, MSB 13, …, MSB0, LSB15, LSB14, LSB13… LSB0 

Unde MSBi = cel mai semnificativ bit al modificatorului i, iar LSBi = cel mai puțin semnificativ bit al modificatorului i.  

 

2. La decompresia ETC1, atunci când se extind culorile de baza (RGB555 → RGB888 si RGB444 → RGB888), se copiază cei mai 

semnificativi biți in locul celor care lipsesc. De exemplu, daca R555 = 28 = 11100b, atunci R888 = 11100111b = 231. 

Pentru obținerea culorii subblocului 2 din c1 = RGB555 si ∆c = RGB333, prima data se calculează c2, apoi se extinde la RGB888. 
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Orientare naturala 

0 1 2 3 
4 5 6 7 
8 9 10 11 

12 13 14 15 
 

Orientare verticala 

0 2 8 10 
4 6 12 14 
1 3 9 11 
5 7 13 15 

 

Orientare orizontala 

0 4 8 12 
1 5 9 13 
2 6 10 14 
3 7 11 15 

 


