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Abstrakt

Tato práce obsahuje přehled algoritmů pro řešení FFT. Zabývá se podrobně
Bluesteinovým, Cooleyovým-Tukeyovým, prime-factor a Raderovým FFT al-
goritmem. U vyjmenovaných algoritmů jsou podrobně popsány možnosti jejich
optimalizace. Je popsána realizace programu v jazyce C++, který dokáže
pro výpočet FFT kombinovat použité algoritmy. U realizovaného programu
jsou implementovány optimalizace – mimojiné použití SIMD instrukcí nebo
paralelizace pomocí OpenMP. Výsledný program je porovnán s knihovnami
FFTW a Intel MKL.

Klíčová slova Bluestein, Cooley-Tukey, DFT, diskrétní Fourierova transfor-
mace, FFT, paralelizace, prime-factor, Rader, rychlá Fourierova transformace,
SIMD.
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Abstract

This thesis contains an overview of FFT algorithms. Bluestein’s, Rader’s, the
Cooley-Tukey and prime-factor algorithms are studied in detail. Potential
optimizations of these algorithms are described extensively. A C++ implemen-
tation which can compute an FFT by combining algorithms is described in
detail. The implemented program is optimized, optimizations include usage of
SIMD instructions and parallelization via OpenMP. The resulted program is
compared to libraries FFTW and Intel MKL.

Keywords Bluestein, Cooley-Tukey, DFT, discrete Fourier transform, fast
Fourier transform, FFT, parallelization, prime-factor, Rader, SIMD.
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Úvod

Rychlá Fourierova transformace (fast Fourier transform, FFT) je pojem, kterým
se označují algoritmy pro rychlý výpočet diskrétní Fourierovy transformace
(DFT). DFT je numerická aproximace Fourierovy transformace. Vstupem DFT
je diskrétní funkce času a výstupem její frekvenční vyjádření. Vstupní funkce
je tedy vyjádřena jako amplitudy harmonických funkcí sinus. [1]

Algoritmy pro FFT mají rozsáhlé uplatnění v mnoha oborech. Mezi pří-
klady užití patří výpočet konvolucí, zpracování zvukových signálů, zpracování
obrazových dat, řešení parciálních diferenciálních rovnic, násobení velkých
celých čísel, násobení polynomů a mnohé další. [2]

Cíle práce jsou následující:

1. Nastudovat nejdůležitější algoritmy pro FFT.

2. Implementovat program, který dokáže využít různých algoritmů k výpo-
čtu rychlé Fourierovy transformace vstupů o různých velikostech.

3. Implementovat optimalizace, které zvýší rychlost implementovaného pro-
gramu.

4. Porovnat rychlost programu s některou ze stávajících implementací.
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Kapitola 1
Rychlá Fourierova transformace

Tato kapitola začíná oddílem 1.1, který definuje diskrétní Fourierovu trans-
formaci (DFT) a vysvětluje, jak se FFT odlišuje od DFT. Pro výpočet FFT
existuje velké množství algoritmů. Oddíl 1.2 se věnuje nejstarším FFT algo-
ritmům a uvádí Cooleyův-Tukeyův FFT algoritmus. Z FFT algoritmů lze
vybrat takové, které pro výpočet používají speciální koeficienty. Algoritmy
využívající koeficienty jsou popsány v oddílu 1.3. FFT algoritmy, které takové
koeficienty nepoužívají, jsou popsány v oddílu 1.4. Díky omezujícím požadav-
kům použití jednotlivých algoritmů pro výpočet FFT může vzniknout potřeba
FFT algoritmy kombinovat – tomuto tématu se věnuje oddíl 1.5.

Po uvedení algoritmů pro výpočet FFT v předchozích oddílech se oddíl 1.6
věnuje změnám v architektuře počítačů a jejich dopadu na FFT algoritmy.
Oddíl 1.7 se věnuje možnostem využití FFT algoritmů pro výpočet inverzní
DFT.

1.1 Vztah s diskrétní Fourierovou transformací
Diskrétní Fourierova transformace je numerickou aproximací Fourierovy trans-
formace [1]. Počítače využívají místo Fourierovy transformace DFT, protože
vstupní funkcí bývá signál vzorkovaný o určité frekvenci. Výstupem DFT jsou
x̂k ∈ C podle definice

x̂k
def=

N−1∑
n=0

xne
− 2πi

N
kn, k ∈ Z ∩ [0, N − 1], (1.1)

kde N je počet dostupných hodnot (vzorků) vstupní funkce a xn ∈ C je
amplituda vstupní funkce v čase n. Z definice přímé DFT plyne předpis pro
inverzní DFT (IDFT)

xn = 1
N

N−1∑
k=0

x̂ke
2πi
N
kn, n ∈ Z ∩ [0, N − 1]. (1.2)
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1. Rychlá Fourierova transformace

Výpočet DFT podle předpisu (1.1) a (1.2) má asymptotickou časovou
složitost O(N2), rychlá Fourierova transformace je algoritmus pro výpočet
DFT s asymptotickou časovou složitostí O(N logN). Se stejnou složitostí lze
pomocí FFT vypočítat IDFT. Jednotlivé FFT algoritmy ale zaručují optimální
dobu běhu jen pro vstupní data splňující podmínky dané použitým algoritmem.
Algoritmus může například vyžadovat, aby počet vzorků vstupní funkce byl
mocninou dvou. Je tudíž nutné buď vybrat správný algoritmus pro daná vstupní
data, nebo přizpůsobit vstupní data použitému algoritmu. [1]

1.2 Cooleyův-Tukeyův a starší algoritmy

Uvedení Cooleyova-Tukeyova FFT algoritmu roku 1965 bylo významným
mezníkem pro praktické využití diskrétní Fourierovy transformace [3]. Do té
doby nebyl obecně znám způsob, jak vypočítat DFT s menší než kvadratickou
asymptotickou časovou složitostí. Brzy se však ukázalo, že různé efektivní
metody výpočtu DFT byly objevovány nejen v první polovině 20. století, ale
dokonce i v 19. století [3]. Jednotlivé postupy byly často objevovány nezávisle
na sobě. Ale omezené možnosti použití těchto postupů přispěly k tomu, že se
nedostaly do širšího povědomí.

Nejstarší objevený postup pochází z roku 1805 a jeho autorem je Carl Fried-
rich Gauss. Jeho postup byl publikován posmrtně roku 1866 v [4]. Cooleyovým-
Tukeyovým algoritmem lze vypočítat DFT vstupu o velikosti složeného čísla
[5]. Starší postupy (kromě Gaussova), pomocí nichž bylo možné počítat DFT,
kladly ještě přísnější nároky na její velikost [3]. Jak je ukázáno v [3], Gaussova
metoda je ekvivalentní s Cooleyovým-Tukeyovým algoritmem. Tento Gaussův
objev z roku 1805 dokonce předchází práci Josepha Fouriera na Fourierových
řadách z počátku 19. století.

Po zveřejnění Cooleyova-Tukeyova algoritmu došlo k velkému zvýšení zájmu
o rychlou Fourierovu transformaci. Postupně vznikaly další algoritmy, jejichž
cílem bylo dále snížit výpočetní náročnost transformace. Náročnost provedení
transformace pomocí daného algoritmu lze přibližně vyjádřit množstvím mate-
matických operací, které daný algoritmus k výpočtu potřebuje. Protože FFT
algoritmy pracují s komplexními čísly, je výpočetní náročnost sčítání (kde stačí
sečíst reálné a komplexní složky) podstatně nižší než náročnost násobení (které
vyžaduje čtyři násobení a dva součty). [6]

1.3 Algoritmy s koeficienty

Cooleyův-Tukeyův a podobné algoritmy řeší DFT rozdělováním na menší
podproblémy o soudělných velikostech. Důsledkem rozdělování na soudělně
velké podproblémy je potřeba výpočtů s komplexními koeficienty (též známé
jako twiddle factors), které vyžadují komplexní násobení. Jeden ze způsobů
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1.4. Algoritmy bez koeficientů

zrychlení výpočtu transformace tedy spočívá ve snížení počtu komplexních
násobení nebo jejich úplném odstranění. [6]

Raderův-Brennerův FFT algoritmus používá koeficienty, které obsahují
pouze imaginární složku [7]. Proto je pro každé násobení koeficientu s kom-
plexním číslem potřeba jen dvou operací násobení. Cenou menšího množství
násobení je zvýšený počet sčítacích operací a snížená numerická stabilita. Dal-
ším algoritmem, který je zaměřen na snížení počtu komplexních násobení, je
Bruunův FFT algoritmus [8]. Split-radix FFT algoritmus je varianta Cooleyova-
Tukeyova algoritmu, která dělí různé části vstupních dat dvěma nebo čtyřmi
[9]. V době uvedení dosahoval tento algoritmus pro vstupy o velikosti mocniny
dvou nejnižšího množství aritmetických operací z dosud uvedených algoritmů.
S úpravami dosahuje nejnižšího počtu aritmetickych operací až do současnosti
[10]. Cooleyův-Tukeyův algoritmus a jeho varianty jsou podrobněji popsány
v oddílu 2.1.

1.4 Algoritmy bez koeficientů

Prime-factor FFT algoritmus umožňuje výpočet DFT o velikosti součinu dvou
nesoudělných čísel. Tento algoritmus je založen na práci I. J. Gooda [11] a L. H.
Thomase [12]. Algoritmus nevyžaduje žádné výpočty s koeficienty. Místo toho
přeindexuje vstupní pole hodnot a převede vstup na dvě DFT o nesoudělných
velikostech [13]. Opakovanou aplikací algoritmu nakonec vzniknou podproblémy
o prvočíselné velikosti, pro které je nutné použít jiný FFT algoritmus. Prime-
factor algoritmus je podrobněji popsán v oddílu 2.2.

Raderův algoritmus umožňuje výpočet DFT o prvočíselné velikosti [14].
Vyjadřuje svůj vstup jako cyklickou konvoluci, pro jejíž výpočet lze využít
jiný FFT algoritmus, například Cooleyův-Tukeyův. Konvoluce je matematická
operace nad dvěma funkcemi, jejíž výsledkem je třetí funkce. Pokud je pro-
vedena konvoluce periodické funkce, jako třeba DFT, je konvoluce cyklická.
Bluesteinův FFT algoritmus také vyjadřuje svůj vstup jako cyklickou konvoluci,
ale funguje pro vstupy o libovolné velikosti [15]. Bluesteinův algoritmus je
podrobně popsán v oddílu 2.3, Raderův v oddílu 2.4.

Winogradův FFT algoritmus je inspirován prime-factor a Raderovým algo-
ritmem [16]. Umožňuje výpočet DFT o velikosti součinu nesoudělných čísel
nebo o velikosti mocniny prvočísla. Tento algoritmus potřebuje k výpočtu trans-
formace nejnižší množství komplexních násobení ze všech FFT algoritmů [6].
Důsledkem nízkého počtu komplexních násobení je vysoký počet komplexních
sčítání.

1.5 Kombinování algoritmů

Výše zmíněné algoritmy mají poměrně přísné podmínky na velikost vstupní
DFT, kterou dokáží spočítat. Některé podporují vstup o velikosti mocniny
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1. Rychlá Fourierova transformace

určitého čísla, jiné vstup o prvočíselné velikosti nebo o velikosti součinu nesou-
dělných čísel. Bluesteinův FFT algoritmus sice podporuje vstup o libovolné
velikosti, výsledku ale dosahuje výpočtem několika DFT, které jsou větší než
původní vstup [17]. Proto se Bluesteinův algoritmus používá jen pro prvočíselné
velikosti a jinak se používájí specializované algoritmy pro danou velikost [18].

Může tedy nastat případ, kdy vstupní DFT má takovou velikost, že není
vypočitatelná s použitím pouze jednoho algoritmu. Například výpočet DFT
o velikosti 1296 = 24 · 34 vyžaduje kombinaci dělení vstupu dvěma i třemi.
Toho lze docílit například kombinací radix-2 a radix-3 varianty Cooleyova-
Tukeyova FFT algoritmu. Pro optimální rychlost řešení vstupů o nejrůznějších
velikostech je tedy důležité správně kombinovat používané algoritmy.

Jedním z prvních příkladů kombinování algoritmů je Singletonův algoritmus
pro výpočet mixed-radix FFT. Používá různé varianty Cooleyova-Tukeyova
algoritmu a poporuje velikosti DFT, které jsou rozložitelné na faktory až do
velikosti 23. [19]

Dalším příkladem kombinování algoritmů je knihovna pro výpočet FFT,
která se jmenuje FFTW. Díky široké škále kombinovaných algoritmů umožňuje
efektivně vypočítat DFT o libovolné délce. [18]

1.6 Projevy změn v architektuře počítačů

Algoritmy pro FFT, které minimalizují množství operací násobení, předpo-
kládají, že instrukce násobení čísel s pohyblivou řádovou čárkou je mnohem
pomalejší než operace sčítání [18]. Postupem času se však u procesorů operace
násobení zrychlovala, rozdíl mezi dobou jejího provedení a dobou provedení
instrukce sčítání klesal. Proto použití Raderova-Brennerova, Bruunova nebo
Winogradova FFT algoritmu na současných procesorech již nebývá výhodné.

Od okamžiku zveřejnění FFT algoritmů z této kapitoly se také výrazně
změnil poměr doby provádění aritmetických instrukcí ku době přístupu do
paměti [6]. Protože rychlost aritmetických instrukcí vzrostla více než rychlost
přístupu do paměti, došlo u algoritmů s větším množstvím nelineárních přístupů
do paměti (například Winogradův) k menšímu zrychlení než u ostatních. Pro
zmírnění následků pomalého přístupu do paměti je důležité, aby k ní FFT
algoritmus přistupoval lineárně, což vede k lepšímu využití hierarchie skrytých
pamětí procesoru [18].

1.7 Inverzní diskrétní Fourierova transformace

Dosud nebyl zmíněn algoritmus výpočtu inverzní diskrétní Fourierovy trans-
formace (IDFT). Z rovnic (1.1) a (1.2) je patrné, že se DFT a IDFT liší
znaménkem exponentu komplexní exponenciály a koeficientem 1/N u inverzní
transformace. Na výpočet IDFT je proto možné použít algoritmus pro DFT
s obráceným znaménkem exponentu komplexní exponenciály. Každý prvek
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1.7. Inverzní diskrétní Fourierova transformace

výstupu takto upraveného algoritmu je ještě nutné vynásobit koeficientem
1/N .

Je možné se vyhnout nutnosti implementovat zvláštní verzi FFT algo-
ritmu s obráceným znaménkem exponentu komplexní exponenciály. Výpočet
se sestává z následujících kroků:

1. prohodit reálnou a imaginární složku vstupu,

2. vypočítat DFT,

3. prohodit reálnou a imaginární složku výstupu,

4. vynásobit prvky výstupu koeficientem 1/N .

Postup je výhodný v případě, když jsou vstupem algoritmu pro výpočet DFT
oddělená pole pro reálnou a imaginární složku. V takovém případě představuje
prohození reálné a imaginární složky prohození dvojic vstupních a dvojic
výstupních polí. [20]
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Kapitola 2
Vybrané algoritmy

Tato kapitola se podrobně věnuje některým algoritmům pro FFT. Oddíl 2.1
popisuje Cooleyův-Tukeyův FFT algoritmus a některé jeho varianty. Oddíly 2.2,
2.3 a 2.4 se postupně věnují prime-factor, Bluesteinově a Raderově FFT algo-
ritmu.

V oddílu 1.1 bylo vysvětleno, že algoritmy pro FFT umožňují efektivní
výpočet DFT. Asymptotická časová složitost všech algoritmů v této kapitole
je O(N logN), kde N je velikost vstupní DFT.

2.1 Cooleyův-Tukeyův FFT algoritmus
Tento algoritmus umožňuje efektivní výpočet diskrétní Fourierovy transformace
o velikosti složeného čísla. Algoritmus rozkládá problém řešení DFT o velikosti
N = N1 ·N2 na

1. N1 výpočtů DFT o velikosti N2,

2. N násobení koeficienty,

3. N2 výpočtů DFT o velikosti N1.

Násobení koeficienty (též známy jako twiddle factors) v druhém kroku je nutné,
protože vstupní DFT nebyla rozdělena na nesoudělné části. V případě, že N je
složené číslo, lze Cooleyův-Tukeyův algoritmus rekurzivně aplikovat a efektivně
vyřešit vstupní DFT. [6]

Algoritmus popisuje obecné dělení vstupního problému, ale při implementaci
se volí varianta algoritmu s pevně zvolenou hodnotou dělení, například dělení
na dvě nebo čtyři části [6]. Pro odvození těchto variant Cooleyova-Tukeyova
algoritmu je nutné naznačit formální vyjádření algoritmu.

Nejprve je problém o velikosti N rozdělen na N1 podproblémů o velikosti
N2. Protože je DFT periodická, je nutné toto rozdělení provést takovým způso-
bem, aby periodicita podproblémů byla kompatibilní s periodicitou vstupního
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problému a zároveň aby každý podproblém byl diskrétní Fourierovou transfor-
mací o zkrácené délce [6]. Množina vstupů rovnice (1.1) {xn|n = 0, . . . , N − 1}
se proto rozděluje do disjunktních podmnožin {xn|n ∈ Il}. Množiny Il se volí
následujícím způsobem:

In1 = {n2 ·N1 + n1}, n1 = 0, . . . , N1 − 1, n2 = 0, . . . , N2 − 1.

Podle tohoto zápisu by např. použitím algoritmu s volbou N1 = 2 vznikly
množiny I1 a I2 – množina I1 by obsahovala každý sudý a množina I2 každý
lichý prvek. V případě volby N1 = 3 by došlo k rozdělení vstupu na tři množiny,
jež by obsahovaly prvky ob tři.

Vstupní a výstupní indexy n, resp. k, rovnice (1.1) lze dle [6] vyjádřit jako

n = n2 ·N1 + n1, n1 = 0, . . . , N1 − 1, n2 = 0, . . . , N2 − 1,

respektive

k = k1 ·N2 + k2, k1 = 0, . . . , N1 − 1, k2 = 0, . . . , N2 − 1.

Toto nahrazení indexů umožňuje rovnici (1.1) přepsat do tvaru

x̂k1N2+k2 =
N1−1∑
n1=0

e−
2πi
N
k2n1

N2−1∑
n2=0

xn2N1+n1e
− 2πi
N2

k2n2

 e− 2πi
N1

k1n1 . (2.1)

Tato rovnice přesně odpovídá třem krokům Cooleyova-Tukeyova algoritmu
vyjmenovaným na začátku oddílu. Vnitřní suma vyjadřuje výpočet DFT o veli-
kosti N2. Každý z N2 výstupů této DFT je vynásoben koeficientem e−

2πi
N
k2n1 .

Kvůli vnější sumě je celkový počet násobení koeficienty N2 ·N1 = N . Vnější
suma odpovídá N2 výpočtům DFT o velikosti N/N2 = N1. [6]

Jak již bylo zmíněno, konkrétní implementace Cooleyova-Tukeyova algo-
ritmu si pevně volí, na kolik částí rekurzivně dělí vstupní problém. Veškeré
potřebné hodnoty nutné pro implementaci varianty Cooleyova-Tukeyova al-
goritmu lze získat dosazením do rovnice (2.1). Při dosazování je rozdíl, jestli
se hodnota, podle které se dělí, dosadí za N1 nebo za N2. Dosazením za N1
lze odvodit decimation-in-time (DIT) varianty algoritmu, dosazením za N2
pro změnu decimation-in-frequency (DIF) varianty [6]. DIT i DIF varianty
algoritmu vedou ke stejnému výsledku, ale jejich struktura se odlišuje.

2.1.1 Radix-2 DIT

Tento oddíl pojednává o radix-2 decimation-in-time variantě Cooleyova-Tu-
keyova algoritmu. Varianta postupně dělí vstupní DFT dvěma. Je proto ne-
zbytné, aby velikost vstupní DFT byla mocninou dvou. [6]

Variantu lze odvodit z obecné verze algoritmu dosazením do rovnice (2.1)
[6]. Pro DIT variantu je nutné dosadit N1 = 2 a N2 = N/2. Výsledkem jsou
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rovnice

x̂k2 =
N
2 −1∑
n2=0

x2n2e
− 2πi
N/2k2n2 + e−

2πi
N
k2

N
2 −1∑
n2=0

x2n2+1e
− 2πi
N/2k2n2 , (2.2a)

x̂N
2 +k2

=
N
2 −1∑
n2=0

x2n2e
− 2πi
N/2k2n2 − e−

2πi
N
k2

N
2 −1∑
n2=0

x2n2+1e
− 2πi
N/2k2n2 . (2.2b)

Rovnice (2.2) naznačují, že je nejprve provedena DFT všech sudých indexů
vstupu a DFT všech lichých indexů vstupu – tedy dvě DFT o velikosti N/2.
Poté je provedena N/2 krát DFT o velikosti dvě. Rovnice (2.2a) popisuje,
jakým způsobem je vypočtena DFT u první poloviny výstupních indexů,
rovnice (2.2b) u druhé poloviny výstupních indexů. Jediný rozdíl je ve způsobu
vynásobení koeficienty.

2.1.2 Radix-3 DIT

Radix-3 decimation-in-time varianta Cooleyova-Tukeyova algoritmu je podobná
radix-2 DIT variantě v oddílu 2.1.1, ale dělí vstupní problém třemi. Tudíž
velikost vstupní DFT musí být mocninou tří.

Předpis této varianty lze opět odvodit z obecné verze dosazením do rov-
nice (2.1). Výsledkem dosazení N1 = 3 a N2 = N/3 jsou rovnice

x̂k2 =
N
3 −1∑
n2=0

x3n2e
− 2πi
N/3n2k2 + e−

2πi
N
k2

N
3 −1∑
n2=0

x3n2+1e
− 2πi
N/3n2k2

+ e−
4πi
N
k2

N
3 −1∑
n2=0

x3n2+2e
− 2πi
N/3n2k2 , (2.3a)

x̂N
3 +k2

=
N
3 −1∑
n2=0

x3n2e
− 2πi
N/3n2k2 −

(
1
2 +
√

3
2 i

)
e−

2πi
N
k2

N
3 −1∑
n2=0

x3n2+1e
− 2πi
N/3n2k2

−
(

1
2 −
√

3
2 i

)
e−

4πi
N
k2

N
3 −1∑
n2=0

x3n2+2e
− 2πi
N/3n2k2 , (2.3b)

x̂ 2N
3 +k2

=
N
3 −1∑
n2=0

x3n2e
− 2πi
N/3n2k2 −

(
1
2 −
√

3
2 i

)
e−

2πi
N
k2

N
3 −1∑
n2=0

x3n2+1e
− 2πi
N/3n2k2

−
(

1
2 +
√

3
2 i

)
e−

4πi
N
k2

N
3 −1∑
n2=0

x3n2+2e
− 2πi
N/3n2k2 . (2.3c)

Podle rovnic (2.3) jsou nejprve provedeny tři DFT o velikosti N/3. Jejich
vstupem jsou prvky vstupu ob tři – do první DFT vstupují prvky z indexů 3n2,
do druhé z indexů 3n2 + 1 a do třetí z indexů 3n2 + 2. Na závěr je N/3 krát
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2. Vybrané algoritmy

provedena DFT o velikosti tři. Správný postup násobení koeficienty a transfor-
mace pro odpovídající třetiny výstupních indexů jsou popsány rovnicemi (2.3a),
(2.3b) a (2.3c).

2.1.3 Radix-2 DIF

Radix-2 decimation-in-frequency varianta Cooleyova-Tukeyova algoritmu je
podobná radix-2 DIT variantě v oddílu 2.1.1. Protože také dělí vstupní DFT
dvěma, musí být velikost vstupní DFT mocninou dvou. [6]

Tato varianta se od radix-2 DIT varianty liší způsobem odvození z obecné
rovnice (2.1) [6]. Dosazením N1 = N/2 a N2 = 2 vzniknou rovnice

x̂2k1 =
N
2 −1∑
n1=0

e
− 2πi
N/2k1n1

(
xn1 + xN

2 +n1

)
, (2.4a)

x̂2k1+1 =
N
2 −1∑
n1=0

e
− 2πi
N/2k1n1e−

2πi
N
n1
(
xn1 − xN2 +n1

)
. (2.4b)

Podle rovnic (2.4) je nejprve provedena N/2 krát DFT o velikosti dvě. Poté se
vykonají dvě DFT o velikosti N/2. Rovnice (2.4a) popisuje způsob výpočtu
DFT sudých indexů výsledku, rovnice (2.4b) lichých indexů výsledku.

2.2 Prime-factor FFT algoritmus

Pomocí prime-factor algoritmu lze vypočítat DFT o velikosti součinu nesouděl-
ných čísel [6]. Algoritmus rozkládá vstupní DFT na menší DFT, které mohou
být buď prvočíselné velikosti, nebo opět velikosti součinu nesoudělných čísel.
Případný vzniklý podproblém o prvočíselné velikosti je nutné vyřešit jiným
FFT algoritmem.

Algoritmus předpokládá, že velikost vstupní DFT N je rozložitelná na
nesoudělná čísla N1, N2;N = N1 ·N2. V algoritmu je využito tzv. Ruritanian
mapování [13], též známého jako Goodovo mapování [6]:

n = |n1N2 + n2N1|N , n1 = 1, 2, . . . , N1 − 1, n2 = 1, 2, . . . , N2 − 1. (2.5)

Dále algoritmus využívá mapování, které používá tzv. Čínskou větu o zbytcích
(Chinese remainder theorem mapping, též CRT mapping) [6]:

k = |N1t1k2 +N2t2k1|N ,
t1 = |N−1

1 |N2 , t2 = |N−1
2 |N1 ,

k1 = 1, 2, . . . , N1 − 1, k2 = 1, 2, . . . , N2 − 1, (2.6)

kde |N−1
1 |N2 a |N−1

2 |N1 značí multiplikativní inverze v příslušných modulech.
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Dosazením rovnice (2.5) a (2.6) do rovnice (1.1) pro DFT lze odvodit

x̂′k =
N1−1∑
n1=0

N2−1∑
n2=0

x′ne
− 2πi
N2

k2n2

 e− 2πi
N1

k1n1 ,

x̂′k = x̂|N1t1k2+N2t2k1|N ,

x′n = x|n1N2+n2N1|N . (2.7)

Podle této rovnice se nejprve mapuje vstup pomocí Ruritanian mapování. Poté
se vypočte N1-krát DFT o velikosti N2 a N2-krát DFT o velikosti N1. Na závěr
se výstup mapuje zpět pomocí CRT mapování. Postup se podobá Cooleyově-
Tukeyově algoritmu – chybí násobení koeficienty, ale navíc dochází k mapování
vstupu a výstupu. [6]

2.3 Bluesteinův FFT algoritmus
Tento algoritmus [17] je speciálním případem obecnějšího takzvaného chirp z-
transform algoritmu [15]. Pomocí Bluesteinova algoritmu je možné vypočítat
DFT o libovolné, tedy i prvočíselné, velikosti. Algoritmus umožňuje převést
vstupní problém na problém výpočtu konvoluce, který lze efektivně vyřešit
existujícím FFT algoritmem.

Algoritmus pro vstupní DFT o velikosti N se skládá z následujících kroků
[15]:

1. Vybere se nejmenší celočíselná délka N ′, pro kterou platí N ′ ≥ 2N − 1
a která je zároveň optimální pro dostupný FFT algoritmus, pomocí
něhož proběhne výpočet konvoluce. Pokud by tímto algoritmem byla
např. radix-2 DIT varianta Cooleyova-Tukeyova algoritmu v oddílu 2.1.1,
mělo by N ′ být zároveň mocninou dvou.

2. Vytvoří se sekvence an o délce N ′ ze vstupní DFT s hodnotami xn podle
předpisu

an =
{
e−

πi
N
n2
xn, n = 0, 1, . . . , N − 1,

0, n = N,N + 1, . . . , N ′ − 1.

3. Sekvence bn délky N ′ se vytvoří dle vyjádření

bn =


e
πi
N
n2
, 0 ≤ n ≤ N − 1,

e
πi
N

(N ′−n)2
, N ′ −N + 1 ≤ n < N ′,

libovolné, jinak.

4. Z an a bn je pomocí na začátku zvoleného FFT algoritmu vypočtena
DFT âr, respektive b̂r, pro r = 0, 1, . . . , N ′ − 1.

13



2. Vybrané algoritmy

5. Vynásobením âr a b̂r vznikne

ĉr = âr · b̂r, r = 0, 1, . . . , N ′ − 1.

6. Z ĉr je pomocí na začátku zvoleného FFT algoritmu vypočtena IDFT ck
pro k = 0, 1, . . . , N ′ − 1.

7. Výstup algoritmu je dán následovně:

x̂k = e−
πi
N
k2
ck, k = 0, 1, . . . , N − 1.

2.4 Raderův FFT algoritmus
Raderův algoritmus umožňuje výpočet DFT o velikosti prvočísla. Podobně jako
u Bluesteinova algoritmu v oddílu 2.3 dochází k převodu vstupního problému
do podoby konvoluce, kterou lze efektivně vyřešit jiným algoritmem pro FFT.
Způsob převodu problému do podoby konvoluce je ale odlišný. [14]

Do algoritmu vstupuje sekvence prvků xn a vystupuje z něj sekvence x̂k.
Výpočet DFT probíhá v následujících krocích [14]:

1. Vypočte se g, generátor multiplikativní grupy modulo N (primitive root
modulo N).

2. Zvolí se celočíselná hodnota N ′. N ′ určuje velikost konvoluce, která bude
řešena pomocí dostupného FFT algoritmu. Pokud jeN−1 vhodná velikost
pro používaný FFT algoritmus, použije se jako N ′. V opačném případě
se použije nejmenší N ′ ≥ 2N − 3, které zároveň vyhovuje používanému
FFT algoritmu.

3. Určí se δ = N ′ − (N − 1) a N ′-prvková sekvence an podle předpisu

an =


x|g−n|N , n = 0,
x|g−(n−δ)|N , δ < n < N ′,

0, jinak,

kde |g−1|N značí multiplikativní inverzi ke g modulo N .

4. Z (N − 1)-prvkové sekvence

sn = e−
2πi
N
gn , n = 0, 1, . . . , N − 2,

je vytvořena N ′-prvková sekvence bn postupným opakováním sn, dokud
nedojde k úplnému zaplnění bn.

5. Z an a bn je pomocí na začátku zvoleného FFT algoritmu vypočtena
DFT âr, respektive b̂r, pro r = 0, 1, . . . , N ′ − 1.
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6. Vynásobením âr a b̂r vznikne

ĉr = âr · b̂r, r = 0, 1, . . . , N ′ − 1.

7. Z ĉr je pomocí na začátku zvoleného FFT algoritmu vypočtena IDFT ck
pro k = 0, 1, . . . , N ′ − 1.

8. Pro N -prvkovou výstupní sekvenci x̂k platí

x̂0 =
N−1∑
n=0

xn,

x̂|gk|N = ck + x0, k = 0, 1, . . . , N − 2.
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Kapitola 3
Hardwarové a softwarové

aspekty

Tato kapitola se zabývá hardwarovými a softwarovými aspekty, které se týkají
algoritmů pro FFT. Oddíl 3.1 se věnuje struktuře rekurzivních FFT algoritmů
a způsobu, jak pracují se skrytou pamětí procesoru. V oddílu 3.4 jsou zmíněny
některé stávající implementace FFT algoritmů.

Popis možných optimalizací algoritmů pro FFT v kapitole 4 zmiňuje mož-
nost využít vícevláknovou paralelizaci a SIMD instrukce. Pro paralelizaci lze
využít API OpenMP popsané v oddílu 3.2. SIMD instrukce jsou přiblíženy
v oddílu 3.3.

3.1 Metoda rozděl a panuj

Cooleyův-Tukeyův FFT algoritmus popsaný v oddílu 2.1 a prime-factor FFT
algoritmus popsaný v oddílu 2.2 jsou algoritmy typu rozděl a panuj [6]. Algo-
ritmy typu rozděl a panuj rozdělují vstupní problém na menší podproblémy.
Problém je dělen tak dlouho, dokud není triviálně vyřešitelný. Spojením řešení
jednotlivých podproblémů je získán výsledek původního vstupního problému.

Cooleyův-Tukeyův algoritmus postupně rozděluje vstupní problém na tak
malé podproblémy, že se vejdou do skrytých pamětí libovolného současného
procesoru. Proto dochází k efektivnímu využití skrytých pamětí nezávisle na
jejich velikosti. Algoritmy, které efektivně využívají skryté paměti procesoru,
aniž by jejich vstupním parametrem byla velikost skryté paměti, se nazývají
cache-oblivious. [18] U algoritmů, jež využívají metodu rozděl a panuj, vznikají
v listech rekurze triviální podproblémy o malých velikostech. Tyto podproblémy
mohou být tak malé, že při jejich řešení nemusí docházet k optimálnímu
využití dlouhých pipelines u současných procesorů [18]. Proto je vhodné provést
rozbalení (unrolling) listů rekurze.

Metoda rozděl a panuj dělí vstupní problém na podproblémy, které jsou na
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sobě nezávislé. Tudíž jak v Cooleyově-Tukeyově, tak prime-factor algoritmu, je
možné vzniklé podproblémy zpracovávat paralelně.

3.2 OpenMP
OpenMP je víceplatformní API (application programming interface) pro pa-
ralelní programování pod sdílenou pamětí. API je podporováno v mnoha
překladačích a je dostupné pro programovací jazyky C, C++ a Fortran. [21]

Hlavním účelem OpenMP je umožnit snadné vytváření paralelních pro-
gramů. API poskytuje anotace, kterými lze označit části zdrojového kódu, jež se
mají vykonat paralelně [21]. Překladač podle anotací automaticky vygeneruje
paralelní kód. Pomocí anotací lze i označovat úseky zdrojového kódu, které má
překladač přeložit s použitím SIMD instrukcí zmíněných v oddílu 3.3. Anotace
OpenMP umožňují podrobně určit, jak přesně se mají SIMD instrukce použít.

3.3 SIMD
Single-instruction multiple data (SIMD) instrukce umožňují souběžné provedení
jedné operace nad vektorem dat. Příkladem instrukčních sad, které takové
operace umožňují, jsou rozšíření Streaming SIMD Extensions (SSE) a Advanced
Vector Extensions (AVX) pro architekturu x86. [22]

Instrukce, jež jsou zahrnuty v rozšířeních SSE, SSE2, SSE3, SSSE3 a SSE4,
operují nad daty ve 128bitových XMM registrech procesoru. SSE instrukce
podporují operace jak nad čísly v pohyblivé řádové čárce, tak nad celými
čísly. Data v XMM registru mohou reprezentovat buď čtyři čísla v jednoduché
přesnosti, dvě čísla v dvojnásobné přesnosti, nebo dvě až 16 celých čísel
o velikosti 64 až osm bitů. Aby mohla data být efektivně načtena z paměti do
XMM registrů, musí být zarovnána na 16 bajtů. [22]

Instrukce v rozšířeních AVX a AVX2 operují nad daty ve 256bitových
YMM registrech procesoru, které rozšiřují XMM registry. Proto mohou AVX
instrukce pracovat nad dvakrát větším množstvím dat než SSE instrukce. Pro
efektivní načítání dat do YMM registrů musí být data zarovnána v paměti na
32 bajtů. [22]

Optimalizující překladače umí využívat SIMD instrukce automaticky, když
se zavolají se správnými přepínači. Rozšířené možnosti automatického použití
SIMD instrukcí nabízí API OpenMP, které je popsané v oddílu 3.2. V progra-
movacích jazycích C a C++ lze používat tzv. intrinsic funkce, které odpovídají
strojovým SIMD instrukcím [22].

3.4 Stávající implementace FFT
Existuje velké množství implementací FFT. Cíle jednotlivých implementací
se značně liší – některé se zaměřují na implementaci jednoho algoritmu, jiné
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implementují velké množství algoritmů s cílem dosáhnout optimální rychlosti
běhu pro libovolnou velikost vstupu. [23]

Mezi implementace, které v měřeních výkonnosti dosahují nejlepších vý-
sledků, patří knihovny FFTW a Intel MKL [24]. Oddíl 3.4.1 se věnuje knihovně
FFTW, oddíl 3.4.2 knihovně Intel MKL. Autorova realizace programu pro
výpočet FFT byla v kapitole 6 srovnána právě s těmito knihovnami.

3.4.1 FFTW

Fastest Fourier Transform in the West (FFTW) je knihovna pro efektivní
výpočet DFT o libovolné velikosti. API je dostupné pro jazyky C, C++
a Fortran. Knihovna je dostupná jako svobodný software pod GNU General
Public License. [25]

Hlavní předností knihovny je rychlost a současně přenositelnost na velké
množství počítačových architektur. Knihovna umožňuje vícevláknový výpočet
DFT či využití SIMD instrukcí na několika procesorových architekturách. [25]

3.4.1.1 Výběr algoritmů

Knihovna používá mnoho implementací Cooleyova-Tukeyova, Raderova, Blues-
teinova a prime-factor FFT algoritmu. Tyto algoritmy jsou popsány v kapitole 2.
Ostatní algoritmy se autorům knihovny neprokázaly jako dostatečně rychlé.
Kód jednotlivých implementací je automaticky generován při kompilaci a pro
výpočet DFT je podle měření vybrána kombinace nejrychlejších implementací.
[24]

Mezi implementované varianty Cooleyova-Tukeyova algoritmu patří radix-r
varianty pro širokou škálu hodnot r, four-step algoritmus, split-radix algoritmus
a jiné mixed-radix varianty [24]. Implementace jsou rekurzivní i iterativní,
a to v decimation-in-time i decimation-in-frequency formách. Více informací
o variantách Cooleyova-Tukeyova algoritmu lze nalézt v oddílech 2.1 a 4.1.

3.4.1.2 Plánovač

Před výpočtem DFT plánovač FFTW zjišťuje optimální kombinaci algoritmů
pro co nejrychlejší výpočet. Výběr je prováděn z plánů, které jsou sestaveny
z implementací vygenerovaných při kompilaci FFTW pomocí programu genfft.
Součástí plánu jsou i předpočítané hodnoty pro použité algoritmy. Plánovač
měří rychlost výpočtů pomocí jednotlivých plánů na daném počítači a vybere
nejrychlejší. [24]

Pomocí plánu lze vypočítat libovolné množství DFT stejného typu, pro
které byl plán vygenerován [24]. Veškeré informace spojené s jednotlivými plány
nashromážděné za běhu programu lze uložit na disk pro pozdější znovupoužití
[26].
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3.4.2 Intel MKL

Intel Math Kernel Library (Intel MKL) je matematická knihovna, která obsa-
huje funkce pro lineární algebru, FFT, neuronové sítě, vektorovou matematiku
a statistiku, aj. Umožňuje vícevláknové výpočty a využívá SIMD instrukcí pro-
cesoru. Knihovna je optimalizovaná pro co nejvyšší výkonnost na jednotlivých
rodinách procesorů Intel. [27]

API knihovny je mimojiné dostupné pro jazyky C, C++ a Fortran [27].
Kromě vlastního rozhraní pro výpočet DFT je k dispozici i rozhraní kompati-
bilní s knihovnou FFTW. Zdrojový kód knihovny Intel MKL ani informace
o použitých algoritmech není veřejně dostupná. Protože knihovna umožňuje
výpočet DFT o libovolné velikosti, lze předpokládat, že používá obdobné al-
goritmy jako knihovna FFTW. Algoritmy, jež používá knihovna FFTW, jsou
zmíněny v oddílu 3.4.1.1.
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Kapitola 4
Možnosti optimalizace algoritmů

Tato kapitola se zabývá možnostmi optimalizace algoritmů pro FFT z kapi-
toly 2. Možnosti optimalizace specifické pro každý algoritmus jsou rozebrány
v jednotlivých oddílech – pro Cooleyův-Tukeyův v oddílu 4.1, pro prime-factor
v oddílu 4.2, pro Bluesteinův v oddílu 4.3 a pro Raderův v oddílu 4.4.

U všech algoritmů je možné předpočítat některé hodnoty a dopředu alokovat
paměť, která bude při výpočtech potřeba. Kombinace těchto optimalizací ale
může několikanásobně zvýšit paměťové nároky implementace. Je proto nutné
při implementaci zvážit, jak velkou paměť budou mít počítače, na kterých
program bude používán, a jak velké DFT budou počítány.

V každém z algoritmů je příležitost využít vícevláknovou paralelizaci. Veli-
kost paralelně řešených problémů je většinou ovlivněna velikostí N počítané
DFT. Při rekurzivním dělení problému na menší podproblémy může klesnout
velikost počítané DFT natolik, že režie paralelizace povede ke zpomalení pro-
gramu. Použití paralelizace je proto v implementaci nutné také přizpůsobovat
velikosti problému.

4.1 Cooleyův-Tukeyův FFT algoritmus

Tento oddíl se věnuje optimalizacím pro Cooleyův-Tukeyův algoritmus popsaný
v oddílu 2.1. Vzhledem k obecné definici Cooleyova-Tukeyova algoritmu se
jednotlivé optimalizace vztahují k jeho konkrétním variantám.

Kvůli různorodosti variant algoritmu je oddíl rozdělen do několika podod-
dílů. Pododdíly se věnují výběru správné varianty Cooleyova-Tukeyova al-
goritmu, rekurzivnímu a iterativnímu přístupu implementace, možnostem
předpočítání koeficientů a ostatním optimalizacím.

4.1.1 Výběr varianty

Základním krokem je výběr správné varianty Cooleyova-Tukeyova algoritmu.
Implementačně nejjednodušší způsob řešení DFT o velikosti mocniny dvou
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je pomocí radix-2 varianty (oddíl 2.1.1 a 2.1.3). Radix-4, radix-8 a radix-16
mají postupně nižší a nižší aritmetickou složitost [28]. Aritmetickou složitostí
je myšleno, kolik aritmetických operací vyžaduje algoritmus pro výpočet DFT.
Nejnižší aritmetické složitosti pro DFT o velikosti mocniny dvou dosahuje
mixed-radix varianta se jménem split-radix FFT algoritmus, která kombinuje
radix-2 a radix-4 varianty [9].

Je dokázáno, že pokud má radix-r2 varianta nižší aritmetickou složitost
než radix-r varianta, bude varianta kombinující obě rychlejší. Tímto způsobem
je ukázáno, že efektivní varianta pro DFT o velikosti mocniny tří kombinuje
radix-3 a radix-9. [29]

4.1.2 Rekurzivní přístup

U současných počítačových architektur není aritmetická složitost algoritmu
jediným faktorem ovlivňujícím rychlost implementace [18]. Rekurzivní přístupy
řeší problém do hloubky metodou rozděl a panuj a, jak je zmíněno v oddílu 3.1,
lépe využívají skrytých pamětí procesoru. Se vzrůstající hodnotou r se u radix-r
variant využití skrytých pamětí zlepšuje [18]. Nezávisle na velikosti skrytých
pamětí dosahují optimální efektivity jejich využití radix-r varianty s r =

√
N ,

kde N je velikost počítané DFT. Tyto varianty se nazývají four-step a six-step
FFT algoritmus [30].

Jak je zmíněno v oddílu 3.1, pro optimální využití dlouhých pipelines
u současných procesorů je vhodné provést rozbalení (unrolling) listů rekurze.
Dalším důsledkem sloučení určitého počtu posledních stupňů rekurze je pokles
množství rekurzivních volání a snížení režie rekurze. Rozbalení určitého počtu
posledních stupňů rekurze u varianty Cooleyova-Tukeyova algoritmu znamená,
že se vytvoří speciální funkce, která najednou vykoná určitý počet posledních
stupňů rekurze.

4.1.3 Iterativní přístup

Iterativní přístupy řešící problém do šířky opakovaně procházejí celé pole
s daty [18]. Tato skutečnost vede k horšímu využití skrytých pamětí procesoru.
Výhodou je odstranění režie rekurze. Iterativní přístupy vyžadují krok navíc,
při kterém se promíchá pole s daty do požadované podoby. Tento krok může
zabírat podstatnou část doby výpočtu a existuje mnoho způsobů, jak ho provést
[31]. Promícháním se mění pouze pořadí dat, nikoli jejich správnost. Například
u výpočtu konvoluce pomocí iterativní varianty lze krok, který promíchá data,
vynechat.

Iterativní i rekurzivní přístup lze kombinovat. Je možné nejprve rekurzivně
rozdělit počáteční problém na menší podproblémy. Tyto podproblémy mohou
být dostatečně malé, aby se vešly do skryté paměti. Výpočtem dostatečně
malých podproblémů iterativní variantou dojde k lepšímu využití prostorové
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lokality skrytých pamětí. Nahrazení části rekurze iterativním přístupem navíc
omezí hloubku rekurze a s ní spojenou režii.

4.1.4 Předpočítání koeficientů

Všechny varianty Cooleyova-Tukeyova algoritmu lze zrychlit předpočítáním
koeficientů zvaných twiddle factors. Počet koeficientů jedné úrovně radix-r
varianty závisí na velikosti N počítané DFT. Horní mez jejich počtu je

r2 · N
r

= r ·N,

ale některé koeficienty mohou být triviální (rovné ±1) nebo se lišit jen zna-
ménkem. Každá rekurzivní úroveň potřebuje vlastní předpočítané koeficienty,
protože počítá DFT s jiným N . Rekurzivní volání ve stejné hloubce rekurze
ale mohou předpočítané hodnoty sdílet.

Existují způsoby, jak snížit paměťovou náročnost předpočítání koeficientů.
Lze předpočítat a uložit méně hodnot, ale před jejich použitím je skutečnou
hodnotu koeficientu nutné dopočítat. Dopočítání je rychlejší než výpočet
koeficientu bez předpočítání. Snahou je vyrovnat aritmetickou a paměťovou
náročnost předpočítání koeficientů. [32]

4.1.5 Ostatní optimalizace

Jak je zmíněno v oddílu 2.1, Cooleyův-Tukeyův algoritmus lze rozdělit na dvě
části – jednak N1 výpočtů N2-prvkové DFT, jednak N2 výpočtů N1-prvkové
DFT společně s násobením koeficienty. Každý z výpočtů DFT v první části lze
provést paralelně. Po výpočtu první části lze pokračovat druhou, kde každý
z výpočtů DFT a s ním spojené násobení koeficienty lze provést souběžně.
Při implementaci může v druhé části vzniknout problém s paralelizací, pokud
dochází ke sdílení hodnot koeficientů mezi výpočty N1-prvkových DFT.

Použití SIMD instrukcí umožňuje další optimalizaci. Lze jich využít při
výpočtu N2 N1-prvkových DFT, při kterých se provádí násobení s koeficienty.

4.2 Prime-factor FFT algoritmus
Tento oddíl se věnuje optimalizacím prime-factor algoritmu popsaného v od-
dílu 2.2. Protože velikost vstupu a jeho součinitelé jsou známy před začátkem
transformace, je možné předpočítat indexy pro Ruritanian a CRT mapování.
Případná pole, do kterých se kopírují mapovaná data, je možné alokovat
předem.

Dále je důležité použít správný algoritmus pro výpočet vzniklých menších
DFT. Tyto DFT mohou mít buď prvočíselnou velikost, nebo velikost součinu
nesoudělných čísel. Pro malá prvočísla je rychlejší použít příslušnou variantu
Cooleyova-Tukeyova FFT algoritmu (oddíl 2.1) než Bluesteinův (oddíl 2.3) či
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Raderův algoritmus (oddíl 2.4). Např. pro výpočet DFT o velikosti tři lze použít
radix-3 variantu, která je popsána v oddílu 2.1.2. Pro výpočet DFT o velikosti
součinu nesoudělných čísel lze rekurzivně volat prime-factor algoritmus.

Kopírování mapovaných dat ze vstupního do dočasného pole lze paralelizo-
vat, stejně jako z dočasného do výstupního. Výpočet všech N1 DFT o velikosti
N2 je možné vykonat souběžně, následný výpočet N2 DFT o velikosti N1 také.

4.3 Bluesteinův FFT algoritmus
Algoritmus převádí problém výpočtu DFT na konvoluci o velikosti N ′, kterou
lze efektivně vyřešit algoritmem pro FFT. Základní optimalizací je vybrat
takové N ′, pro které je dostupný co nejrychlejší FFT algoritmus.

Oddíl 2.3 popisuje jednotlivé kroky Bluesteinova algoritmu. Následuje popis
možností optimalizace zmíněných kroků:

1. Hodnotu N ′ lze zvolit předem.

2. Pole pro sekvenci an je možné alokovat předem a nulové hodnoty předza-
psat.

3. Protože sekvence bn nezávisí na hodnotách v xn, ale jen na jejich množství
N , je možné její pole předem alokovat a předzapsat všechny hodnoty.

4. Výpočet âr a b̂r lze provést paralelně. Protože hodnoty v polích sekvencí
an a bn již nebudou potřeba, je možné při výpočtu DFT přepsat původní
pole a vyhnout se alokaci nových. Přepsání an a bn znemožňuje znovupo-
užitelnost předvyplněných hodnot z předchozích kroků – předpočítané
hodnoty je nutné mít uložené ve zvláštních polích.

5. Pro výpočet ĉr = âr · b̂r lze využít SIMD instrukce, výpočet je možné
též paralelizovat. Protože hodnoty sekvencí âr a b̂r již nebudou potřeba,
lze jedno z jejich polí přepsat hodnotami ĉr.

6. Hodnotami IDFT ck lze přepsat sekvenci ĉk, která již nebude nutná.

7. Koeficienty e−
πi
N
k2 je možné předpočítat. Pro násobení předpočítaných

koeficientů s ck lze využít SIMD instrukcí a výpočet paralelizovat.

4.4 Raderův FFT algoritmus
Kroky Raderova algoritmu popsané v oddílu 2.4 se značně podobají krokům
Bluesteinova algoritmu, který je popsán v oddílu 2.3. Podobně jako Bluesteinův
algoritmus převádí Raderův algoritmus problém výpočtu DFT na konvoluci
o velikosti N ′. Základní optimalizací je vybrat takové N ′, pro které je dostupný
co nejrychlejší FFT algoritmus.
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Následuje popis možností optimalizace jednotlivých kroků Raderova algo-
ritmu z oddílu 2.4:

1. Generátor g lze předpočítat.

2. Hodnotu N ′ lze zvolit předem.

3. Pole pro sekvenci an je možné alokovat předem a nulové hodnoty před-
zapsat. Indexy |g−(n−δ)|N lze předpočítat a uložit do pomocného pole.
Kopírování hodnot z xn do an podle indexů v pomocném poli je možné
paralelizovat.

4. Protože sekvence bn nezávisí na hodnotách v xn, ale jen na jejich množství
N a generátoru g, je možné její pole předem alokovat a předzapsat všechny
hodnoty.

5. Výpočet âr a b̂r je možné provést paralelně. Protože hodnoty v polích
sekvencí an a bn již nebudou potřeba, je možné při výpočtu DFT přepsat
původní pole a vyhnout se alokaci nových. Přepsání an a bn znemož-
ňuje znovupoužitelnost předvyplněných hodnot z předchozích kroků –
předpočítané hodnoty je třeba mít uložené ve zvláštních polích.

6. Pro výpočet ĉr = âr · b̂r lze využít SIMD instrukce, výpočet je možné
též paralelizovat. Protože hodnoty sekvencí âr a b̂r již nebudou třeba, lze
jedno z jejich polí přepsat hodnotami ĉr.

7. Hodnotami IDFT ck lze přepsat sekvenci ĉk, která již nebude nutná.

8. Výhodnost paralelizace výpočtu sumy pro hodnotu x̂n by bylo nutné
ověřit měřením. Hodnoty |gk|N je možné předpočítat.
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Kapitola 5
Realizace

Tato kapitola popisuje autorovu realizaci programu pro výpočet rychlé Fou-
rierovy transformace. Oddíl 5.1 popisuje, které algoritmy byly pro realizaci
vybrány. Oddíl 5.2 se věnuje jednotlivým částem implementovaného programu.
Oddíl 5.3 popisuje použití knihoven FFTW a Intel MKL v realizaci. Oddíl 5.4
popisuje využití šablonového metaprogramování v realizovaném programu.
Oddíl 5.5 popisuje, jak realizace ověřuje správný výpočet transformace a jak
dochází k měření doby výpočtu FFT. Oddíl 5.6 se věnuje způsobu překladu
realizovaného programu a jakým způsobem je automaticky testován.

Pro implementaci byl vybrán programovací jazyk C++. C++ je stan-
dardní volbou pro programy s vysokými nároky na rychlost. Pro vícevláknovou
paralelizaci je využito API OpenMP zmíněné v oddílu 3.2.

Program je rozdělen do modulů pomocí oddělených překladových jednotek.
Nejdůležitějším je modul fft pro řešení rychlých Fourierových transformací.
Dalšími důležitými moduly jsou fftw a dfti. fftw obaluje rozhraní knihovny
FFTW (oddíl 3.4.1) [33]. dfti obaluje rozhraní DFTI, jež poskytuje knihovna
Intel MKL (oddíl 3.4.2) pro výpočet FFT [27]. Všechny tři vyjmenované moduly
jsou na sobě vzájemně nezávislé a lze je použít jako samostatné knihovny.

5.1 Volba algoritmů
Realizovaný program vypočítá rychlou Fourierovu transformaci dat, která získá
vstupem. Podle velikosti transformace použije z dostupných algoritmů takovou
kombinaci, která vede k jejímu nejefektivnějšímu vyřešení.

Pro efektivní výpočet DFT o velikosti mocniny dvou byla vybrána radix-2
DIT varianta Cooleyova-Tukeyova FFT algoritmu popsaná v oddílu 2.1.1.
Pro výpočet DFT o velikosti mocniny tří byla vybrána radix-3 DIT varianta
popsaná v oddílu 2.1.2. Kombinování radix-2 a radix-3 varianty umožňuje
výpočet DFT o velikosti, která je součinem mocniny dvou a mocniny tří.

Pro efektivní výpočet DFT o prvočíselné velikosti byl vybrán Raderův FFT
algoritmus, který je popsán v oddílu 2.4. Algoritmus převádí problém výpočtu
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5. Realizace

DFT na problém řešení konvoluce. Pro efektivní výpočet konvoluce byla
vybrána radix-2 varianta Cooleyova-Tukeyova FFT algoritmu. Kombinování
Raderova FFT algoritmu s radix-2 a radix-3 variantami Cooleyova-Tukeyova
algoritmu umožňuje výpočet DFT o velikosti, která je součinem prvočísla,
mocniny dvou a mocniny tří.

Prime-factor FFT algoritmus v oddílu 2.2 byl vybrán pro efektivní výpočet
DFT o velikosti součinu prvočísel. Opakované volání algoritmu postupně rozdělí
vstupní DFT na podproblémy, které mají prvočíselnou velikost. Pro výpočet
podproblémů o velikosti dvě a tři lze použít radix-2, resp. radix-3, variantu
Cooleyova-Tukeyova FFT algoritmu. Pro výpočet prvočíselných podproblémů
o ostatních velikostech lze využít Raderův FFT algoritmus.

Kombinací algoritmů dosud zmíněných v tomto oddílu lze efektivně vy-
počítat DFT o velikosti N = 2a · 3b · p1 · · · pn, kde a, b ∈ N a p1, . . . , pn jsou
navzájem odlišná prvočísla. Pro výpočet DFT o zbývajících velikostech byl zvo-
len Bluesteinův FFT algoritmus popsaný v oddílu 2.3. Pro výpočet konvoluce
u Bluesteinova algoritmu byla zvolena radix-2 varianta Cooleyova-Tukeyova
algoritmu.

5.2 Implementace FFT
Tento oddíl popisuje autorovu implementaci programu pro řešení rychlé Fou-
rierovy transformace. Hlavní součástí implementace jsou moduly fft, plan
a moduly jednotlivých FFT algoritmů. Podpora datových typů float, double
i long double je zajištěna pomocí C++ šablon.

Modul fft určuje veřejné rozhraní, pomocí kterého lze vykonávat rychlé
Fourierovy transformace. Pro výpočet FFT využívá modul fft modulu plan.
plan sestavuje plán pro efektivní výpočet DFT. Podle sestaveného plánu
využívá plan moduly jednotlivých FFT algoritmů.

Zbylé moduly obsahují funkcionalitu, která je sdílena mezi moduly. Napří-
klad modul maths poskytuje užitečné matematické funkce.

5.2.1 Modul fft

Modul se skládá z rozhraní v souboru fft.hh a implementace ve fft.cc.
Modul závisí na modulech plan a alloc. V rozhraní modulu je deklarována
třída Fft. Třída Fft zapouzdřuje výpočet přímé a inverzní FFT o určité
velikosti.

Rozhraní třídy Fft je znázorněno ve výpisu 5.1. Parametrem konstruktoru je
velikost počítané FFT a počet vláken pro výpočet. Vytvoření plánu pro výpočet
FFT o dané velikosti je zapouzdřeno v modulu plan. Konstruktor pouze uloží
objekt plánu plan_. Po konstrukci objektu již nelze plán měnit. Členská funkce
forward() vypočítá přímou FFT argumentu in a uloží výsledek do argumentu
out. Pokud velikost argumentů neodpovídá velikosti, pro kterou byl sestaven
plan_, vrátí funkce neúspěch. Členská funkce inverse() funguje obdobně, ale
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5.2. Implementace FFT

1 template< typename T >
2 class Fft {
3 public:
4 template< typename U >
5 using Ymm_vector = std::vector< U, Alloc< U, Align::YMM > >;
6 Fft( std::size_t size, int thread_cnt );
7 auto forward( const Ymm_vector< std::complex< T > >& in,
8 Ymm_vector< std::complex< T > >& out )
9 -> bool;

10 auto inverse( const Ymm_vector< std::complex< T > >& in,
11 Ymm_vector< std::complex< T > >& out )
12 -> bool;
13 private:
14 Plan< T > plan_;
15 const std::size_t size_;
16 const int thread_cnt_;
17 };

Výpis 5.1: Rozhraní třídy Fft

počítá inverzní FFT. Funkce forward() a inverse() je možné volat libovolně
mnohokrát. Vlastní výpočet je zapouzdřen objektem plan_. Jediný výpočet,
který je prováděn třídou Fft, je násobení výsledků zpětné transformace podle
rovnice (1.2). Účel alokátoru Alloc je popsán v oddílu 5.2.6.

5.2.2 Modul plan

Modul se sestává z rozhraní v souboru plan.hh a implementace v plan.cc. Mo-
dul závisí na modulech jednotlivých FFT algoritmů a na některých pomocných
modulech.

Rozhraní modulu deklaruje třídu Plan, strukturu Phase a další struktury,
jež jsou využívány strukturou Phase. Třída Plan zajišťuje tvorbu plánu pro
výpočet FFT o určité velikosti a předpočítání potřebných dat. Třída Plan
dále zapouzdřuje výpočet FFT pomocí algoritmů podle sestaveného plánu.
Struktura Phase zastupuje jeden krok vytvořeného plánu a obsahuje veškerá
data, která byla předpočítána.

5.2.2.1 Třída Plan

Rozhraní třídy Plan je znázorněno ve výpisu 5.2. Parametrem konstruktoru je
velikost počítané FFT a počet vláken pro výpočet. V konstruktoru dochází
k vytvoření jednotlivých kroků plánu podle velikosti FFT. Pokud některý krok
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plánu využívá předpočítaných dat, dochází k jejich předpočítání v konstruktoru
třídy Plan. Výsledný seznam kroků je uložen v objektu phases_.

1 template< typename T >
2 class Plan {
3 public:
4 using Iter =
5 typename std::vector< Phase< T > >::const_iterator;
6 Plan( std::size_t size, int thread_cnt );
7 auto backward( Iter it, const std::complex< T >* in,
8 std::size_t size, std::size_t stride,
9 std::complex< T >* out ) const -> void;

10 auto forward( Iter it, const std::complex< T >* in,
11 std::size_t size, std::size_t stride,
12 std::complex< T >* out ) const -> void;
13 auto begin() const -> Iter;
14 auto end() const -> Iter;
15 private:
16 std::vector< Phase< T > > phases_;
17 };

Výpis 5.2: Rozhraní třídy Plan

Členská funkce forward() vypočítá přímou FFT argumentu in a uloží
výsledek do argumentu out. Argument it určuje, pomocí kterého algoritmu
se provede výpočet FFT. Argument it tedy ukazuje na některý z kroků ve
phases_. Použitý FFT algoritmus může buď vypočítat transformaci až do
konce, nebo rekurzivně volat funkci forward() s inkrementovaným iterátorem
it, aby se vykonal další krok. Členská funkce backward() funguje obdobným
způsobem jako forward(), ale počítá zpětnou FFT. Zpětná FFT se liší od
inverzní FFT tím, že neobsahuje násobení koeficientem 1/N podle rovnice (1.2).
Tato změna je nutná, aby bylo možné funkci backward() volat rekurzivně.
Násobení koeficientem 1/N probíhá v nadřazeném modulu fft. Členské funkce
forward() a backward() jsou navrženy tak, aby mohly být volány z nadřaze-
ného modulu fft a zároveň aby mohly být rekurzivně volány z podřízených
modulů jednotlivých FFT algoritmů.

Členské funkce begin() a end() umožňují získat iterátor na začátek,
resp. konec, plánu uloženého ve phases_. Protože každá část kódu, která
volá funkci forward() nebo backward(), předává vlastní iterátor na krok
v plánu, lze jednu instanci objektu Plan používat z více vláken současně.

Chování třídy Plan odpovídá konečnému automatu. Funkce begin() vrací
počáteční stav (počáteční krok). Jednotlivé kroky v objektu phases_ odpovídají
stavům konečného automatu. Přechody mezi kroky plánu probíhají vykonáním
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správného FFT algoritmu. Vykonávání FFT algoritmů se ukončí v okamžiku,
když se přejde do koncového kroku. Funkce end() vrací koncový stav (koncový
krok).

5.2.2.2 Struktura Phase

Tato struktura představuje jeden krok vytvořeného plánu. Obsahuje veškerá
data, která jsou pro daný krok třeba. Rozhraní struktury Phase je znázorněno
ve výpisu 5.3.

1 template< typename T >
2 struct Phase {
3 Phase( Tag tag = Tag::EMPTY );
4 ~Phase();
5 Tag tag;
6 union {
7 std::unique_ptr< Prime_factor > pf;
8 std::unique_ptr< Radix2< T > > r2;
9 // A další případné položky...

10 };
11 };

Výpis 5.3: Rozhraní struktury Phase. Pro zjednodušení ukázky jsou vyne-
chána rozhraní copy konstruktoru, move konstruktoru, operátorů přiřazení
a doprovodných členských funkcí

Phase implementuje datovou strukturu tagged union, též známou jako
variant. Tag je výčtový typ (enumerated type), jehož položky reprezentují
použitý algoritmus (prime-factor, radix-2, . . . ). Hodnota členské proměnné
tag určuje, který algoritmus se v daném kroku použije. Dále hodnota tag
určuje, jaká z položek unionu je v danou chvíli platná. Položkami unionu jsou
ukazatele na struktury, jež obsahují předpočítaná data pro algoritmus, který
je v kroku použit.

5.2.3 Modul cooley-tukey

Modul implementující Cooleyův-Tukeyův algoritmus je nejdůležitější, pro-
tože je nejen používán modulem plan, ale i moduly bluestein a rader.
Modul se sestává z rozhraní v souboru cooley_tukey.hh a implementace
v cooley_tukey.cc.

Z variant Cooleyova-Tukeyova FFT algoritmu byly implementovány radix-2
DIT (popsána v oddílu 2.1.1), radix-3 DIT (popsána v oddílu 2.1.2) a radix-2
DIF (popsána v oddílu 2.1.3). Rekurzivně jsou implementovány varianty radix-2
DIT a radix-3 DIT, iterativně radix-2 DIT a radix-2 DIF. U všech variant byla
implementována přímá i zpětná transformace.
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5.2.3.1 Rekurzivní varianty

Pseudokód radix-2 DIT implementace přímé FFT je znázorněn ve výpisu 5.4.
Pseudokód odpovídá rovnicím (2.2) v oddílu 2.1.1. Parametr in a out je
vstupní, resp. výstupní, pole komplexních čísel. Obě pole obsahují size prvků.
Rozestup (stride) prvků v poli in je určen parametrem stride.

1 radix2_dit( *in, size, stride, *out )
2 {
3 if ( size == 1 ) {
4 out[0] = in[0];
5 } else {
6 radix2_dit( in, size / 2, 2 * stride, out );
7 radix2_dit( in + stride, size / 2, 2 * stride, out +

size / 2 );↪→

8 for ( k = 0; k < size / 2; ++k ) {
9 coef = exp( i * -2 * pi * k / size );

10 tmp = out[k];
11 out[k] = tmp + coef * out[k + size / 2];
12 out[k + size / 2] = tmp + coef * out[k + size / 2];
13 }
14 }
15 }

Výpis 5.4: Pseudokód rekurzivní radix-2 DIT varianty Cooleyova-Tukeyova
FFT algoritmu [18]. Funkce vykonává přímou transformaci. Proměnná coef
představuje komplexní exponenciálu

Výpis 5.5 znázorňuje pseudokód radix-3 DIT implementace přímé FFT.
Kód funguje podobně jako radix-2 DIT z předchozího odstavce a odpovídá
rovnicím (2.3) v oddílu 2.1.2.

Realizovaná implementace radix-2 DIT varianty je složitější než pseudo-
kód ve výpisu 5.4. V realizované funkci je navíc předávána reference na třídu
Plan a iterátor na právě vykonávaný krok. Místo rekurzivního volání funkce
radix2_dit() na řádcích šet a sedm, je volána členská funkce forward() třídy
Plan. To umožňuje pokračovat v provádění transformace podle následujícího
kroku plánu. Jednou z optimalizací je nahradit výpočet proměnné coef na-
čtením předpočítané hodnoty ze struktury Phase, na kterou ukazuje iterátor
na právě vykonávaný krok. Větvení na řádku tři lze odstranit, neboť podle
sestaveného plánu lze nejprve volat rekurzivní implementaci a v listu rekurze
zavolat implementaci pro poslední krok. Jednotlivé iterace cyklu na řádku osm
jsou na sobě nezávislé, proto lze provádění cyklu paralelizovat.

Pseudokód radix-3 DIT varianty ve výpisu 5.5 se značně podobá radix-2
DIT variantě. Proto jsou rozdíly mezi realizací a pseudokódem u obou variant
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1 radix3_dit( *in, size, stride, *out )
2 {
3 if ( size == 1 ) {
4 out[0] = in[0];
5 } else {
6 radix3_dit( in, size / 3, 3 * stride, out );
7 radix3_dit( in + stride, size / 3, 3 * stride, out +

size / 3 );↪→

8 radix3_dit( in + 2 * stride, size / 3, 3 * stride, out +
2 * size / 3 );↪→

9 z1 = -1 / 2 + i * -std::sqrt( 3 ) / 2;
10 z2 = -1 / 2 + i * std::sqrt( 3 ) / 2;
11 for ( k = 0; k < size / 3; ++k ) {
12 coef1 = exp( i * -2 * pi * k / size );
13 coef2 = exp( i * -4 * pi * k / size );
14 tmp1 = out[k];
15 tmp2 = coef1 * out[k + size / 3];
16 tmp3 = coef2 * out[k + 2 * size / 3];
17 out[k] = tmp1 + tmp2 + tmp3;
18 out[k + size / 3] = tmp1 + z1 * tmp2 + z2 * tmp3;
19 out[k + 2 * size / 3] = tmp1 + z2 * tmp2 + z1 *

tmp3;↪→

20 }
21 }
22 }

Výpis 5.5: Pseudokód rekurzivní radix-3 DIT varianty Cooleyova-Tukeyova
FFT algoritmu. Funkce vykonává přímou transformaci. Proměnné z1, z2,
coef1 a coef2 obsahují komplexní čísla

podobné. Možné optimalizace se také podobají.

5.2.3.2 Iterativní varianty

Pseudokód radix-2 DIT implementace přímé FFT je znázorněn ve výpisu 5.6.
Parametr in a out je vstupní, resp. výstupní, pole komplexních čísel. Obě pole
obsahují size prvků.

Pseudokód radix-2 DIF implementace přímé FFT je znázorněn ve vý-
pisu 5.7. Pseudokód odpovídá rovnicím (2.4) v oddílu 2.1.3. K odvození tohoto
pseudokódu autorovi pomohla grafická znázornění DIF a DIT variant v [35,
kapitola 9].

Obě varianty jsou v realizovaném programu využívány pouze pro výpočet
konvoluce v Bluesteinově a Raderově FFT algoritmu. Promíchání dat voláním
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1 radix2_dit_iter( *in, size, *out )
2 {
3 out = bit_reverse( in );
4 for ( j = 1; j <= log2( size ); ++j ) {
5 n = pow( 2, j );
6 for ( k = 0; k < size; k += n ) {
7 for ( l = 0; l < n / 2; ++l ) {
8 coef = exp( i * -2 * pi * l / n )
9 tmp1 = out[k + l];

10 tmp2 = coef * out[k + l + n / 2];
11 out[k + l] = tmp1 + tmp2;
12 out[k + l + n / 2] = tmp1 - tmp2;
13 }
14 }
15 }
16 }

Výpis 5.6: Pseudokód iterativní radix-2 DIT varianty Cooleyova-Tukeyova FFT
algoritmu [34, s. 917]. Funkce vykonává přímou transformaci. Proměnná coef
představuje komplexní exponenciálu

1 radix2_dif_iter( *in, size, *out )
2 {
3 for ( j = log2( size ); j >= 1; --j ) {
4 n = pow( 2, j );
5 for ( k = 0; k < size; k += n ) {
6 for ( l = 0; l < n / 2; ++l ) {
7 coef = exp( i * -2 * pi * l / n )
8 tmp1 = in[k + l];
9 tmp2 = in[k + l + n / 2];

10 in[k + l] = tmp1 + tmp2;
11 in[k + l + n / 2] = coef * (tmp1 - tmp2);
12 }
13 }
14 }
15 out = bit_reverse( in );
16 }

Výpis 5.7: Pseudokód iterativní radix-2 DIF varianty Cooleyova-Tukeyova FFT
algoritmu. Funkce vykonává přímou transformaci. Proměnná coef představuje
komplexní exponenciálu
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funkce bit_reverse() nebylo implementováno, protože pro výpočet konvoluce
není zapotřebí. Důsledkem je, že realizované implementace iterativních variant
provádějí celý výpočet in-place – nepotřebují pro výpočet žádnou dodatečnou
paměť. Z výpisu 5.6 je patrné, že mezi iteracemi cyklů na řádcích šest a sedm
nejsou datové závislosti, proto lze vykonávání cyklů paralelizovat. Obdobně
lze paralelizovat provádění cyklů na řádcích pět a šest ve výpisu 5.7. Výpočet
proměnné coef lze u obou variant nahradit načtením předpočítané hodnoty.

5.2.4 Modul prime-factor

Tento modul je používán modulem plan pro výpočet FFT o velikosti součinu
prvočísel. Modul implementuje prime-factor FFT algoritmus v oddílu 2.2.
Modul se sestává ze souborů prime_factor.hh a prime_factor.cc, které
obsahují jeho rozhraní, respektive implementaci. Pro výpočet transformací
o prvočíselné velikosti modul závisí na modulu rader.

1 prime_factor( p1, p2, *in, size, stride, *out )
2 {
3 tmp[size]; // Dočasné pole pro size prvků.
4 ruritanian_map( p1, p2, in, size, stride, tmp );
5 for ( i = 0; i < p2; ++i ) {
6 rader( tmp + i, p1, p2, out + i * p1 );
7 }
8 for ( i = 0; i < p1; ++i ) {
9 rader( out + i, p2, p1, tmp + i * p2 );

10 }
11 crt_unmap( p1, p2, tmp, size, out );
12 }

Výpis 5.8: Pseudokód prime-factor FFT algoritmu pro vstup o velikosti součinu
prvočísel

Výpis 5.8 znázorňuje pseudokód prime-factor FFT algoritmu pro výpočet
přímé transformace o velikosti size. Velikost size se rovná součinu prvočísel
p1 a p2. Parametr in a out je vstupní, respektive výstupní, pole komplexních
čísel. Obě pole obsahují size prvků. Rozestup prvků v poli in je určen
parametrem stride. Pseudokód odpovídá rovnici (2.7) v oddílu 2.2. Volání
funkce ruritanian_map() na řádku čtyři mapuje pomocí Ruritanian mapování
(též znamého jako Goodovo mapování) prvky z pole in do pole tmp. Volání
funkce crt_unmap() na řádku 11 odmapuje pomocí CRT mapování prvky
z pole tmp do pole out.

Realizace rychlé Fourierovy transformace o velikosti součinu více než dvou
prvočísel se značně podobá výpisu 5.8. Nejdůležitějším rozdílem je, že v cyklu
na řádku osm dochází k výpočtu FFT o velikosti p2, kde p2 je opět součinem
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prvočísel. Proto je volání funkce rader() na řádku devět nahrazeno rekurzivním
voláním funkce prime_factor().

Třída Plan sestavuje plán takovým způsobem, že upřednostňuje použití
radix-2 a radix-3 variant Cooleyova-Tukeyova algoritmu před prime-factor
algoritmem. Vstup prime-factor algoritmu tedy zaručeně nebude obsahovat
prvočísla dvě nebo tři. Proto v realizované implementaci prime-factor algoritmu
již není pro prvočíselné podproblémy potřeba volat radix-2 a radix-3 varianty
Cooleyova-Tukeyova algoritmu.

5.2.5 Moduly bluestein a rader

Moduly bluestein a rader implementují Bluesteinův, resp. Raderův, FFT
algoritmus. Modul bluestein je používán modulem plan pro výpočet FFT
o složené velikosti, pro kterou nelze použít jiný z implementovaných algoritmů.
Modul rader je využíván modulem plan pro výpočet FFT o prvočíselné
velikosti. Jednotlivé moduly se sestávají z rozhraní v souboru bluestein.hh,
respektive rader.hh, a implementace v souboru bluestein.cc, respektive
rader.cc. Pro výpočet konvoluce používají modul cooley_tukey.

Realizace obou modulů přesně odpovídá krokům vyjmenovaným oddíly 2.3
a 2.4. Výpočet konvoluce se skládá z výpočtu dvou přímých FFT, vynásobení
odpovídajících výstupních prvků a výpočtu inverzní FFT součinu. V obou
modulech je pro výpočet přímé FFT použita iterativní radix-2 DIF varianta
a pro výpočet inverzní FFT iterativní radix-2 DIT varianta Cooleyova-Tukeyova
algoritmu. U DIF i DIT varianty je možné odebrat krok, který promíchává
transformovaná data. Výstupem DIF varianty s odebraným promícháváním
dat je platná transformace, ale s daty v promíchaném pořadí (viz výpis 5.7).
Aby DIT varianta, která má odebrané promíchávání dat, správně vypočítala
transformaci, musí jí být dodána vstupní data v promíchaném pořadí (viz
výpis 5.6). Zřetězením DIF a DIT variant s odebraným promícháváním dat
tedy vznikne stejný výstup, jako kdyby varianty data promíchávaly. Toho je
využito u výpočtu konvoluce v modulech bluestein a rader – provede se
přímá FFT pomocí radix-2 DIF varianty s odebraným promícháváním dat,
vynásobí se odpovídající prvky a vypočítá se inverzní FFT součinu pomocí
radix-2 DIT varianty s odebraným promícháváním dat. Protože jsou data obou
přímých FFT promíchána stejným způsobem, násobení odpovídajících prvků
v konvoluci se provede stejně jako kdyby data promíchána nebyla.

5.2.6 Ostatní moduly

Ostatní moduly mají podpůrnou funkci. Modul maths poskytuje funkci pro
výpočet multiplikativní inverze čísla ve zvoleném modulu, funkci pro výpočet
generátoru multiplikativní grupy ve zvoleném modulu, funkci pro rozklad čísla
na prvočinitele, funkce pro výpočet součinu komplexních čísel pomocí SSE
instrukcí a další. Modul alloc poskytuje třídu Alloc.

36



5.3. Moduly dfti a fftw

V realizovaném programu je využíváno SSE instrukcí. V použitých knihov-
nách je využíváno mimojiné SSE i AVX instrukcí. Jak je zmíněno v oddílu 3.3,
pro optimální výkonnost SSE a AVX instrukcí je nutné, aby data, se kterými
pracují, byla v paměti zarovnána na 16, resp. 32, bajtů. Kontejnery ve stan-
dardní knihovně C++, jako například std::vector, alokují paměť výchozím
alokátorem, jenž zarovnání na 16 nebo 32 bajtů nezaručuje. Šablonová třída
Alloc implementuje alokátor, který umožňuje vybrat, jestli jím alokovaná
paměť bude zarovnána na 16 nebo 32 bajtů. Třídu Alloc lze předat kontejne-
rům ze standardní knihovny C++. Tím je umožněno např. pohodlně vytvořit
pole pomocí std::vector a zároveň zpracovávat jeho data bez ztráty výkon-
nosti pomocí SSE instrukcí. Používané knihovny pro výpočet FFT – FFTW
a Intel MKL – používají SIMD instrukce pouze v případě, že jsou vstupní
data zarovnána odpovídajícím způsobem. Nutnost zarovnání dat je u knihovny
FFTW zmíněna v dokumentaci [33, kapitola 3.1]. V případě Intel MKL ověřil
nutnost zarovnání dat autor měřením výkonnosti knihovny na zarovnaných a
nezarovnaných datech.

5.3 Moduly dfti a fftw

Šablonová třída Dfti z modulu dfti obaluje rozhraní DFTI [27] knihovny
Intel MKL. Rozhraní knihovny FFTW [33] je obaleno šablonovou třídou Fftw
z modulu fftw.

Jak třída Dfti, tak třída Fftw poskytují pohodlné C++ rozhraní nad
obalovanými knihovnami. Třídy automatizují alokaci prostředků a usnadňují
testování obalovaných knihoven. Podpora datových typů float, double a long
double je zajištěna pomocí C++ šablon. Třídu Dfti nelze instanciovat šab-
lonovým parametrem long double, protože obalované rozhraní DFTI tento
datový typ nepodporuje.

5.4 Šablonové metaprogramování

Realizovaný program využívá šablonového metaprogramování napříč moduly
pro psaní generického kódu a omezení jeho duplikace. Parametrizace funkcí, tříd
a proměnných datovým typem (float, double, . . . ) představuje základní způ-
sob, jak omezit duplikaci kódu. Dalšího snížení množství duplicitního kódu je
dosaženo sloučením podobných částí kódu do generických celků, které extrahují
specifické chování z tzv. „trait tříd“ na základě šablonových parametrů.

U implementovaných FFT algoritmů je zdrojový kód pro přímou a zpět-
nou transformaci velice podobný. Z rovnic (1.1) a (1.2) je patrné, že se liší
znaménkem exponentu komplexní exponenciály. Další rozdíl může být u rekur-
zivního volání – funkce pro přímou transformaci volá jinou funkci než funkce
pro zpětnou transformaci. Oddělení těchto dvou implementačních detailů od
zbytku kódu dovoluje sloučení zdrojových kódů všech dvojic přímých a zpět-
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ných transformací do společných implementací. Ale oddělení implementačních
detailů od společných částí kódu je nutné uskutečnit takovým způsobem, který
nevede ke zpomalení výpočtu FFT – nejlépe s využitím možností šablonového
metaprogramování v C++.

Trait třída je šablonová třída, která umožňuje extrakci různých vlastností
podle použitého šablonového parametru [36]. Extrahovanou vlastností může
být například funkce, hodnota proměnné nebo datový typ. Výpis 5.9 znázorňuje
definici trait třídy. Ukázkou extrakce vlastnosti této třídy je volání Traits<
Dir::FORWARD >::sign. Hodnota konstanty sign závisí na šablonovém para-
metru, který se předá třídě Traits. Dále předaný šablonový parametr mění,
kterou funkci zavolá Traits< D >::foo(). Optimalizující překladač provede
inlining vnořeného volání funkce uvnitř foo(), proto je volání vnořené funkce
přes trait třídu ekvivalentní s přímým voláním funkce. K vyhodnocení šablon
dochází při překladu, proto jejich použití nevytváří dodatečnou režii při běhu
programu.

1 template< Dir D >
2 struct Traits;
3

4 template<>
5 struct Traits< Dir::FORWARD > {
6 static constexpr auto sign = -1;
7 static auto foo()
8 {
9 bar1();

10 }
11 };
12

13 template<>
14 struct Traits< Dir::BACKWARD > {
15 static constexpr auto sign = 1;
16 static auto foo()
17 {
18 bar2();
19 }
20 };

Výpis 5.9: Ukázka definice trait třídy. Datový typ Dir je výčtový typ, jehož po-
ložky jsou FORWARD a BACKWARD. Šablona je specializována položkami výčtového
typu, jiné instanciace nejsou umožněny

Šablonovým parametrem generických implementací FFT algoritmů a trait
tříd je výčtový typ Dir, jehož položky představují směr transformace. Gene-
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rická implementace extrahuje z trait třídy koeficient pro exponent komplexní
exponenciály a správnou funkci, která se bude volat rekurzivně. Při překladu
dochází k vygenerování dvou implementací generické funkce – jedné pro pří-
mou transformaci a druhé pro zpětnou transformaci. Znaménko exponentu
komplexní exponenciály se při překladu vyhodnotí vynásobením správnou
hodnotou konstantního výrazu z trait třídy. Proto je vygenerovaný kód stejný
jako v případě manuálního naprogramování dvou oddělených funkcí pro přímou
a zpětnou transformaci.

5.5 Hlavní soubor

Hlavní soubor main.cc slouží k ověřování správné funkčnosti a měření rychlosti
jednotlivých implementací rychlé Fourierovy transformace. Program očekává
jako první parametr cestu k souboru se vstupními daty. Tento soubor jednak
obsahuje vstupní data pro transformaci, jednak obsahuje data, pomocí kterých
lze ověřit správnost provedené transformace.

Program nejprve provede přímou FFT a ověří, jestli výsledek odpovídá
hodnotám ze vstupního souboru. V případě shody se pokračuje provedením
inverzní transformace hodnot, které byly výsledkem přímé FFT. Výsledek
inverzní FFT musí odpovídat vstupním datům načteným ze vstupního souboru.
Výskyt jakékoliv chyby způsobí výpis chybové hlášky a ukončení programu
s nenulovou návratovou hodnotou. Tímto způsobem dochází k ověření správné
funkčnosti modulů fft, dfti, a fftw.

Po ověření správné funkčnosti dochází k měření rychlosti provádění přímé
FFT pomocí každého modulu. Protože výpočet FFT probíhá poměrně krát-
kou dobu, opakuje se výpočet stejné transformace v cyklu. Počet opakování
výpočtu v cyklu je předáno programu jako druhý parametr. Do měřené doby
se započítává jen doba výpočtu transformací, nezapočítává se doba strávená
předpočítáváním výsledků. Výsledek měření každého modulu je vypsán na
standardní výstup.

Třetím parametrem programu je počet vláken. Počet vláken je předán
každému modulu (fft, dfti, a fftw) a určuje, kolik vláken bude použito
k výpočtu. Specifikovaný počet vláken implementace FFT nemusí použít, pokud
detekují, že paralelizace není výhodná vzhledem k velikosti transformace.

5.6 Překlad programu a testování

Pro automatizaci sestavování programu je použit nástroj GNU Make [37]. Roz-
dělení implementace do nezávislých překladových jednotek umožňuje nástroji
Make zrychlit překlad. Make umožňuje souběžný překlad nezávislých překlado-
vých jednotek a překládá jen části programu, které se od posledního překladu
změnily. Závislosti mezi překladovými jednotkami jsou pro Make automaticky
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generovány použitým překladačem. Pro překlad je použit překladač g++ z GNU
Compiler Collection [38].

Realizovaný program je pro účely ladění překládán zvláštním způsobem.
Sestavení pro ladění používá různé ladící přepínače překladače a využívá makra
assert() pro rozpoznání běhových chyb. U normálního sestavení je makro
assert() vypnuto a místo ladících přepínačů překladače je využito přepínačů,
které optimalizují sestavovaný program. Výsledný program využívá kromě
obvyklých sdílených knihoven ještě sdílené knihovny FFTW a sdílené knihovny
Intel MKL.

Kromě realizovaného programu byl implementován i testovací skript a ge-
nerátor zadání pro hlavní program. Testovací skript generuje generátorem
zadání o různých velikostech a postupně spouští hlavní program s vytvořenými
zadáními. Velikosti vytvářených zadání jsou zvoleny takovým způsobem, aby
došlo k vyzkoušení různých možností výběru FFT algoritmů. Testovací skript
se automaticky ukončí, pokud spouštěný program vrátí nenulovou návratovou
hodnotu.
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Kapitola 6
Testování

V této kapitole je testována realizovaná implementace popsaná v kapitole 5.
Testovaná realizace je porovnávána se stávajícími implementacemi FFTW
a Intel MKL, o kterých pojednává oddíl 3.4.

Hardware, na němž byly implementace testovány, verze použitých knihoven
a verze překladače jsou popsány v oddílu 6.1. Způsob měření výkonnosti je
popsán v oddílu 6.2. Oddíl 6.3 ukazuje, k jakému nárůstu výkonnosti vedly
jednotlivé optimalizace v realizovaném programu z kapitoly 5. V oddílu 6.4 je
porovnána výkonnost realizace se stávajícími implementacemi z oddílu 3.4.

6.1 Hardware a software

Měření výkonnosti jednotlivých implementací bylo provedeno na školním svazku
STAR. Počítač, na kterém bylo provedeno testování, byl vybaven dvěma
procesory Intel Xeon E5-2620 v2 a 32GB RAM. Procesor má architekturu
x86-64 a disponuje šesti fyzickými jádry. Díky podpoře technologie Hyper-
Threading podporuje každé fyzické jádro dvě vlákna [39]. Používaný systém
tedy dohromady disponoval 12 fyzickými procesorovými jádry.

Pro překlad jednotlivých autorových implementací byl použit překladač
g++ ze sady překladačů GNU GCC verze 6.3.1. Pro optimalizaci překládaných
implementací byly použity přepínače -Ofast, -march=ivybridge a -flto.

Knihovna FFTW byla použita ve verzi 3.3.6. Překlad knihovny byl proveden
pomocí GNU GCC verze 6.3.1. Kromě doporučených přepínačů pro překlad byl
použit navíc přepínač -march=ivybridge. Knihovna Intel MKL byla použita
ve verzi 2017.17.0.1.3.191.

6.2 Způsob měření

Implementované optimalizace se zaměřují na rekurzivní radix-2 DIT variantu
Cooleyova-Tukeyova FFT algoritmu popsanou v oddílu 5.2.3.1. V realizova-
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ném programu, jak je popsáno v kapitole 5, je Cooleyův-Tukeyův algoritmus
přímo využíván implementacemi Bluesteinova a Raderova FFT algoritmu, ne-
přímo implementací prime-factor FFT algoritmu. Proto je zrychlení Cooleyova-
Tukeyova algoritmu užitečné i pro ostatní algoritmy.

Vzhledem k tomu, že je testována výkonnost Cooleyova-Tukeyova FFT
algoritmu, mají počítané DFT velikost 2n, kde n = 4, 5, . . . , 21. Výkonnost
implementací je měřena stejným způsobem, jako používají autoři knihovny
FFTW v [24], a jenž je podrobněji popsán v [40]. Doba výpočtu přímé FFT je
u každé kombinace implementace a velikosti DFT měřena osmkrát. Výpočet
FFT se opakuje dostatečně mnohokrát v cyklu, aby výsledný čas nebyl příliš
krátký. Realizovaný program umožňuje snadné měření doby výpočtu zvoleného
množství transformací v cyklu, jak je zmíněno v oddílu 5.5. Z osmi naměřených
časů se vybere nejkratší a spočítá se z něj výkonnost pomocí rovnice

MFLOPS = 5N log2N

t
, (6.1)

kde MFLOPS jsou milióny operací v pohyblivé řádové čárce za sekundu, N je
velikost počítané DFT a t je naměřený čas výpočtu jedné FFT v mikrosekun-
dách [40]. Rovnice (6.1) aproximuje počet aritmetických operací v pohyblivé
řádové čárce radix-2 varianty Cooleyova-Tukeyova FFT algoritmu. Hlavním
účelem rovnice není přesný výpočet MFLOPS každé implementace. Účelem
rovnice (6.1) je, aby bylo možné přehledně srovnat výkonnost implementace
pro různé velikosti vstupu v jednom grafu.

6.3 Postupné optimalizace

Tento oddíl ukazuje, jak jednotlivé implementované optimalizace postupně
ovlivňovaly výkonnost realizovaného programu. Optimalizace v jednotlivých
pododdílech se postupně řetězí – každá následující optimalizace je implemen-
tována v programu, který obsahuje všechny předchozí optimalizace.

Veškeré pododdíly tohoto oddílu pojednávají o optimalizacích funkce imple-
mentující radix-2 DIT variantu Cooleyova-Tukeyova FFT algoritmu, která se
podobá funkci zobrazené ve výpisu 5.4. Pokud není zmíněno jinak, je měřena
výkonnost implementace u čísel s pohyblivou řádovou čárkou v jednoduché
přesnosti.

6.3.1 Odstranění podmínky

Neoptimalizovaná implementace obsahuje podmínku, pomocí níž se rozpoznává,
jestli je právě zpracovávaný podproblém velikosti jedna. Podproblém velikosti
jedna lze vyřešit, větší podproblémy je nutné rozdělit na menší. Rozdělením
implementace na dvě různé funkce, jednu pro podproblémy velikosti jedna
a druhou pro ostatní, lze tuto podmínku odstranit. Je ovšem třeba zajistit
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Obrázek 6.1: Vliv předpočítání koeficientů na výkonnost

volání správné funkce. Výběr správné funkce je v realizovaném programu již
zajištěn modulem plan (více v oddílu 5.2.2).

Optimalizace nezpůsobila měřitelné zvýšení výkonnosti. Odstranění pod-
mínky ovšem slouží jako základ pro následující optimalizace.

6.3.2 Předpočítání koeficientů

Možnost optimalizace Cooleyova-Tukeyova FFT algoritmu předpočítáním ko-
eficientů je popsána v oddílu 4.1.4. Realizovaný postup předpočítání koeficientů
a předání jejich hodnot funkci, která je potřebuje, je popsán v oddílu 5.2.

Zvýšení výkonnosti způsobené optimalizací, jež je zobrazeno v obrázku 6.1,
je poměrně výrazné. U některých velikostí DFT dochází k téměř dvojnásobnému
nárůstu výkonnosti implementace.

6.3.3 Omezení rekurze

U rekurzivních variant Cooleyova-Tukeyova algoritmu lze snižít režii rekurze
rozbalením určitého počtu listů rekurze do jednoho kroku. Tato optimalizace
je popsána v oddílu 4.1.2. Oddíl 3.1 zmiňuje, že rozbalení listů rekurze do
jednoho většího kroku vede k lepšímu využití dlouhých pipelines u moderních
procesorů.

Byly srovnány implementace, jež rozbalují poslední dva a poslední tři stupně
rekurze. Zvýšení výkonnosti je vidět na obrázku 6.2. Optimalizace způsobuje
nejvyšší nárůst výkonnosti u malých DFT. Výkonnost optimalizované verze je
až čtyřikrát větší.
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Obrázek 6.2: Vliv omezení rekurze na výkonnost. znázorňuje výkonnost plně
rekurzivní implementace. znázorňuje výkonnost implementace s posledními
dvěma stupni rozbalenými do jednoho kroku, s posledními třemi stupni
rozbalenými do jednoho kroku

6.3.4 Využití SIMD instrukcí

Využitím SIMD instrukcí, které popisuje oddíl 3.3, lze dosáhnout dalšího zvýšení
výkonnosti. Pro vektorizaci výpočtů s komplexními čísly byly použity SSE,
SSE2 a SSE3 instrukce. Kvůli složitosti výpočtů s komplexními koeficienty
se nepodařilo použít automatickou vektorizaci dostupnou v použité verzi
GNU GCC ani za pomoci anotací OpenMP. Proto byla vektorizace provedena
manuálně pomocí tzv. intrinsic funkcí, které jsou zmíněny v oddílu 3.3. SIMD
implementace komplexního násobení byla u čísel s pohyblivou řádovou čárkou
v jednoduché i dvojité přesnosti naprogramována podle [41, kapitola 6]. Čísla
v rozšířené přesnosti (datový typ long double) nejsou v SIMD instrukcích
podporovány.

V obrázku 6.3 je porovnána výkonnost sekvenční a vektorizované imple-
mentace u čísel s pohyblivou řádovou čárkou jak v jednoduché, tak v dvojité
přesnosti. U čísel s pohyblivou řádovou čárkou v jednoduché přesnosti dochází
k nárůstu výkonnosti až na téměř dvojnásobek. U čísel v dvojité přesnosti
dochází pouze k přibližně čtvrtinovému vzrůstu výkonnosti. Zvýšení výkonnosti
je v případě čísel v dvojité přesnosti menší, protože SSE instrukce umožňují
v jednoduché přesnosti výpočty se čtyřmi čísly najednou, ale u dvojité pouze
se dvěma čísly najednou.

Lze předpokládat, že využitím AVX instrukcí by bylo možné u obou přes-
ností dosáhnout ještě většího nárůstu výkonnosti. AVX instrukce umožňují
výpočty nad dvakrát většími vektory dat, než umožňují SSE instrukce. SSE

44



6.4. Srovnání se stávajícími implementacemi

5 10 15 200

1 000

2 000

3 000

4 000

Dvojkový logaritmus velikosti

V
ýk

on
no

st
[M

FL
O
PS

]
Sekv., jed. přes.
Sekv., dvoj. přes.
SIMD, jed. přes.
SIMD, dvoj. přes.

Obrázek 6.3: Vliv použití SIMD instrukcí na výkonnost. a znázor-
ňuje výkonnost sekvenční implementace bez použití SIMD instrukcí u čísel
s pohyblivou řádovou čárkou v jednoduché, resp. dvojité, přesnosti. a
znázorňuje výkonnost vektorizované implementace, která používá SSE, SSE2
a SSE3 instrukce, u čísel v jednoduché, resp. dvojité, přesnosti

a AVX instrukce jsou popsány podrobněji v oddílu 3.3.

6.3.5 Paralelizace

Oddíl 4.1.5 pojednává o možnosti paralelizace Cooleyova-Tukeyova algoritmu.
Paralelizace byla implementována pomocí API OpenMP zmíněného v od-
dílu 3.2.

Obrázek 6.4 znázorňuje výkonnost implementací, jež používají jedno, šest
a dvanáct vláken. Z obrázku je patrné, že u menších velikostí DFT způsobuje
režie paralelizace pokles výkonnosti. U dostatečně velkých DFT dochází za
použití šesti vláken v nejlepším případě k nárůstu výkonnosti téměř na čtyřná-
sobek. Za použití dvanácti vláken dochází v nejpříznivějším případě ke zvýšení
výkonnosti na přibližně šestinásobek.

6.4 Srovnání se stávajícími implementacemi

Ve všech srovnáních používá realizovaná implementace všechny optimalizace
z oddílu 6.3. Výkonnost sekvenčních (jednovláknových) implementací u čísel
s pohyblivou řádovou čárkou v jednoduché a dvojité přesnosti je ukázána
na obrázku 6.5. Knihovny FFTW a Intel MKL dosahují až osmkrát vyšší
výkonnosti než autorem realizovaná implementace. Důvodem nižší výkonnosti
realizované implementace je, že nepoužívá AVX instrukce, ale jen SSE instrukce,
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Obrázek 6.4: Vliv paralelizace na výkonnost
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Obrázek 6.5: Srovnání výkonnosti sekvenčních implementací u čísel s pohyblivou
řádovou čárkou v jednoduché i dvojité přesnosti

jak je popsáno v oddílu 6.3.4. Dalším důvodem může být, že použitá radix-2
varianta Cooleyova-Tukeyova algoritmu nevyužívá skrytou paměť procesoru
tak dobře, jako varianty Cooleyova-Tukeyova algoritmu, které dělí vstupní
posloupnost na větší části (více v oddílu 4.1.2).

Knihovna Intel MKL nepodporuje výpočet FFT u čísel v pohyblivé řádové
čárce s rozšířenou přesností (datový typ long double). Proto je v obrázku 6.6
porovnán realizovaný program jen s knihovnou FFTW. Rozdíl výkonnosti obou
implementací je u čísel s rozšířenou přesností mnohem menší než u nižších
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Obrázek 6.6: Srovnání výkonnosti sekvenčních implementací u čísel s pohyblivou
řádovou čárkou v rozšířené přesnosti

přesností. Knihovna FFTW je jen přibližně o polovinu výkonnější než autorova
implementace. Jedním z důvodů menšího rozdílu ve výkonnosti bude pravdě-
podobně nemožnost optimalizovat výpočty s čísly v rozšířené přesnosti SIMD
instrukcemi.

Obrázek 6.7 znázorňuje výkonnost všech tří implementací se šesti a 12
vlákny. Z obrázku je patrné, že aby použití šesti a více vláken způsobilo nárůst
výkonnosti při výpočtu DFT, musí mít DFT alespoň 213 nebo 214 prvků. Přesná
hranice, od které je výhodné použít více vláken, se v obrázku 6.7 odvíjí od
použité implementace a použitého počtu vláken. Vysoká výkonnost knihovny
Intel MKL u výpočtu DFT velikosti 210 je pravděpodobně způsobena tím, že
knihovna pro tuto velikost použije pouze jedno vlákno. V případech, kdy nízká
velikost počítané DFT neumožňuje problém dostatečně dobře paralelizovat, je
výkonnost realizované implementace a knihovny FFTW se šesti vlákny větší
než výkonnost odpovídajících implementací s 12 vlákny.

Pro DFT o velikostech 214 až 221 je autorova realizace při použití 12 vláken
přibližně třikrát až čtyřikrát méně výkonná než knihovny FFTW a Intel MKL
při použití stejného množství vláken (obrázek 6.7). U sekvenčního porovnání
v obrázku 6.5 je pro DFT o velikostech 214 až 218 autorova realizace také
přibližně třikrát až čtyřikrát méně výkonná než ostatní knihovny (u čísel
s jednoduchou přesností). Paralelizace v realizovaném programu tedy pro
velikosti DFT 214 až 218 vede ke stejnému zvýšení výkonnosti oproti sekvenční
verzi jako paralelizace v knihovnách FFTW a Intel MKL.

Ze všech srovnání je patrné, že při výpočtu DFT o velikosti větší než
přibližně 218 dochází u všech implementací k výraznému poklesu výkonnosti.
Tento pokles výkonnosti je způsoben tím, že velikost paměti, jež je nutná pro
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Obrázek 6.7: Srovnání výkonnosti implementací při použití více vláken. Ve
všech případech byla měřena výkonnost u čísel s pohyblivou řádovou čárkou
v jednoduché přesnosti pro šest a 12 vláken

uložení DFT a pomocných koeficientů, se stane větší, než kolik je možné uložit
do skrytých pamětí procesoru [18].
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Závěr

Práce se zabývá velkým množstvím různých algoritmů pro FFT. Z nich byl
podrobně popsán Cooleyův-Tukeyův FFT algoritmus, prime-factor FFT algo-
ritmus, Bluesteinův FFT algoritmus a Raderův FFT algoritmus. U Cooleyova-
Tukeyova algoritmu byly podrobně popsány varianty radix-2 DIT, radix-2 DIF
a radix-3 DIT. U všech zmíněných algoritmů byly podrobně popsány možné
optimalizace, včetně použití SIMD instrukcí a vícevláknové paralelizace pod
sdílenou pamětí.

Na základě nastudovaných znalostí byl vytvořen program, ve kterém jsou
implementovány varianty Cooleyova-Tukeyova algoritmu, prime-factor, Blues-
teinův a Raderův algoritmus. Z variant Cooleyova-Tukeyova algoritmu byly
implementovány následující: radix-2 DIT, radix-2 DIF a radix-3 DIT. Imple-
mentovaný program dokáže na základě vstupu vybrat správný algoritmus pro
výpočet FFT. Je-li potřeba, dokáže program při výpočtu jedné FFT kombinovat
různé algoritmy.

Z popsaných optimalizací byly některé vybrány a implementovány. U každé
z implementovaných optimalizací byl vzniklý nárůst výkonnosti změřen na
svazku STAR. Rychlost výsledného programu byla porovnána s knihovnami
FFTW a Intel MKL.
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Příloha A
Obsah přiloženého CD

readme.txt...................................stručný popis obsahu CD
src

impl...................................zdrojové kódy implementace
thesis ...................... zdrojová forma práce ve formátu LATEX

thesis.pdf................................ text práce ve formátu PDF
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