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Abstract.  This  paper  discusses  the development of  an embedded magnifier  
using the Beagleboard, which uses the OMAP 3530 chip composed of two  
processors: ARM-Cortex A8 and C64x+ DSP. The algorithms for grayscale  
conversion and brightness adjustment  were implemented in both ARM and  
DSP, where the performance was evaluated. These algorithms are used in an  
embedded digital magnifier under development called “xLupa embarcado”.

Resumo.  Este  artigo  apresenta  o  desenvolvimento  de  um  ampliador  
embarcado utilizando a placa Beagleboard, composta do processador OMAP 
3530 integrando no mesmo chip dois processadores: ARM –Cortex A8 e  DSP  
C64x+. Algoritmos de conversão para escala de cinza e de controle de brilho  
foram  implementados  tanto  no  ARM  quanto  no  DSP,  avaliando-se  o  
desempenho obtido.  Estes algoritmos fazem parte de um ampliador digital  
embarcado em desenvolvimento denominado xLupa embarcado.

1. Introdução
Sistemas embarcados (SEs) vêm se tornando um elemento comum no cotidiano das 
pessoas. Como exemplos citam-se os controle de injeção de veículos, os smartphones e 
os  tablets.  Segundo  [Marwedel,  2006],  um SE  é  um sistema  de  processamento  de 
informações  incorporado em um produto maior  e,  normalmente,  transparente  para o 
usuário.

Comparativamente  às  implementações  de  sistemas  para  desktops,  o 
desenvolvimento  do  hardware e  do  software  para  SEs  possui  algumas  diferenças. 
Dentre  os  requisitos  mais  importantes  para  a  implementação  de  SEs,  estão  o 
desempenho  e  a  potência.  Visando  um melhor  desempenho  e  também  a  eficiência 
energética, é crescente o uso de processadores multicore e os MPSoC (MultiProcessor  
System-on-Chip).  Estes  constituem  hoje  os  principais  componentes  para  o 
desenvolvimento  de  computadores,  de  uma  maneira  geral,  e  para  os  sistemas 
embarcados em particular. Para que o desempenho dessas arquiteturas possa ser melhor 
explorado, necessário se faz  um suporte em seus diversos níveis de processamento, que 
incluem o sistema operacional, os compiladores utilizados e, por fim, as aplicações a 
que se destinam.

Nesse  artigo,  apresentamos  os  aspectos  de  hardware  e  software  no 
desenvolvimento de soluções utilizando arquiteturas multiprocessadas heterogêneas. O 
artigo  abordará  principalmente  a  disponibilidade  de  software  livre  para 
desenvolvimento neste tipo de arquitetura. Em termos estruturais, esse artigo assim se 



organiza. Na seção 2, apresentamos as arquiteturas multiprocessadas heterogêneas. Na 
seção 3,  descrevemos o kit  Beagleboard utilizado neste trabalho.  Em 4, passamos à 
apresentação de um estudo de caso, seguido, na seção 5, pelas conclusões e perspectivas 
para trabalhos futuros.

2. Arquiteturas multiprocessadas heterogêneas
A  aplicação  da  lei  de  Moore [Moore,  1975] possibilitou  o  desenvolvimento  dos 
produtos denominados System-on-a-Chip (SoCs). Com eles, tornou-se possível integrar 
num único  chip  um ou mais  processadores,  memórias,  interfaces  para  periféricos  e 
blocos  dedicados  (projetados  para  uma  funcionalidade  específica  tais  como 
decodificadores  de  áudio/vídeo),  dando  origem  e  impulsionando  o  mercado  de 
desenvolvimento de Sistemas Embarcados.

O  casamento  da  tecnologia  SoC  com  as  arquiteturas  multiprocessadas  deu 
origem a uma classe especial de SoC, denominada MPSoC (MultiProcessor System-on-
Chip),  em cuja  plataforma podem ser  incorporados, num único  chip, processadores 
homogêneos  ou  heterogêneos.  Com os  MPSoC,  ficou mais  fácil  para  os  projetistas 
garantir os requisitos necessários (apontados na introdução) para o desenvolvimento de 
um  SE  [Jerraya,  2004].   Em  sistemas  embarcados,  os  MPSoC  são  tipicamente 
compostos por processadores heterogêneos. Nestes sistemas, um dos processadores fica 
responsável  pela execução  do  sistema  operacional  e pela  interface  com  o  usuário, 
cabendo aos outros processadores execuções mais específicas, notadamente as voltadas 
para processamentos multimídia.  Apesar da complexidade imposta por essa arquitetura, 
este arranjo assegura uma relação custo-benefício mais interessante, tanto do ponto de 
vista de desempenho quanto de consumo de potência. 

Para  este  trabalho  foi  utilizado  o  kit  de  desenvolvimento  Beagleboard 
[Beagleboard 2011], plataforma OMAP 3530 [OMAP 2011]1.

3. A Plataforma OMAP e o kit de desenvolvimento Beagleboard
As principais motivações para a adoção da Beagleboard, em princípio, foram: (i) o custo 
relativamente baixo da placa, em torno de US$125, (ii) a disponibilidade de interfaces e 
drivers  de  vídeo,  som  e  USB  na  plataforma  e  (iii)  a  disponibilidade  de  dois 
processadores na plataforma. A Tabela 1 resume os recursos existentes na Beagleboard, 
versão C4.

A Beagleboard mede aproximadamente 3”x 3”, cujas dimensões possibilitam o 
desenvolvimento  de  protótipos  de  tamanho  bastante  reduzido.  Outra  característica 
marcante da placa é o baixo consumo de potência que gira em torno de 2W de pico,  
dependendo do número de dispositivos periféricos conectados na porta USB, o que a 
habilita a aplicações em dispositivos embarcados.

Além  disso,  a  Beagleboard  tem  a  seu  favor  o  fato  de  suportar  diversas 
distribuições do sistema operacionais Linux (Angstrom, Debian, Ubuntu e Android), o 
que torna o desenvolvimento dos aplicativos mais flexível e adaptável às necessidades 
ou interesses dos projetistas, uma vez que nessas distribuições já se encontram prontas e 
disponíveis em seus repositórios aplicações e bibliotecas em formato binário para uso 
(processamentos  gráficos,  gerenciadores  de  janelas  –  xfce  e  gnome,  compiladores). 
Este suporte não apenas facilita o desenvolvimento de novas aplicações, como também 
permite a adaptação de aplicações já desenvolvidas para outras arquiteturas.

1 Exemplos de outras plataformas disponíveis: Nexperia (2011) e Nova (2011).



Tabela 1- Recursos da Beagleboard- Versão C4 e foto da placa

Processadores - 720MHz ARM Cortex-A8 
(Arquitetura RISC)
- TMS320C64x+ (520MHz) 
(Arquitetura DSP)

Memória - 256MB DDR RAM 
- 256MB NAND memória flash

Periféricos e conexões - HDMI 
- S-Video 
- USB 
- Entrada e saída Stereo 
- Porta RS232 
- Connector JTAG 

Armazenamento - Slot Cartão SD

A comunicação entre os dois processadores se consegue através de um driver 
disponível para a plataforma OMAP denominado DSPBridge, cujas funcionalidades são 
descritas a seguir. 

3.1. DSPBridge

O driver DSPBridge (2011) fornece funções para controle e comunicação com o 
DSP  na  plataforma  OMAP,  habilitando  o  processamento  paralelo  e  aceleração  de 
aplicações multimídia. Com isso, é possível a execução paralela de aplicações, onde o 
processador  de  propósito  geral,  aqui  identificado  por  ARM-CORTEX  A8,  pode 
distribuir tarefas para o processador DSP C64x+. O DSPBridge é uma combinação de 
software  para  ambos  os  sistemas  operacionais  dos  processadores  ARM   e  DSP, 
possibilitando  a  ligação  entre  os  sistemas  operacionais.  Esta  ligação  habilita  a 
comunicação entre os processadores de uma maneira eficiente e com um alto nível de 
abstração. 

No ARM, as  aplicações  podem utilizar  a  API  DSPBridge  para  as  seguintes 
tarefas: inicializar tarefas de processamento de tarefas no DSP, trocar mensagens com 
tarefas no DSP,  criar  e utilizar  streams  para transferência de dados de/para o DSP, 
mapeamento  dinâmico  de  memória  no  espaço  de  endereçamento  do  DSP,  parar, 
reiniciar e apagar tarefas DSP. Do lado do DSP, a API disponibilizada pela DSPBridge 
possibilita a troca de mensagens entre o DSP e o ARM  bem como o  streaming   de 
grandes sequências de dados. As aplicações do DSP são abstraídas como nós (node) de 
execução.  Os  nós  podem ser  carregados  durante  a  inicialização  do  DSPBridge  que 
ocorre  durante  o  boot  do  sistema  operacional,  dinamicamente  através  da  API  ou 
utilizando ferramentas de linha de comando. Um nó no DSP possui três fases: criação, 
execução e finalização. Durante a criação os recursos necessários pelo nó são alocados 
tais  como  memória,  DMA  e  periféricos.  A  execução  realiza  o  processamento 
propriamente dito, enquanto que a finalização desaloca os recursos e termina a execução 
do nó.

4. Estudo de caso: xLupa embarcado, um ampliador de tela embarcado
O estudo de caso está relacionado a um protótipo em desenvolvimento em nosso grupo 
denominado xLupa embarcado. O xLupa embarcado visa ao desenvolvimento de um 
ampliador digital móvel que possa ser utilizado por indivíduos com baixa visão. Esta 
implementação é baseada no ampliador de tela desenvolvido para desktop denominado 
xLupa [Bidarra et al., 2009]. O xLupa  possui código aberto tanto na versão desktop 



quanto na embarcada.
No xLupa embarcado o fluxo de dados do processamento é mostrado na Figura 

1.  Os  componentes  de  hardware  usados  na  sua  implementação  são,  além da  placa 
Beagleboard,  uma  webcam  conectada  à  usb  e  um  monitor  ou  TV  com  entrada 
DVI/HDMI.  O  sistema  foi  implementado  para  executar  em  Linux,  suportado  por 
recursos das bibliotecas V4L2 e X11.

 Figura 1: Fluxo de dados do xLupa embarcado

A distribuição utilizada no protótipo é a Ubuntu versão 10.10, sendo que esta 
escolha se deveu principalmente a dois fatores.  De um lado, pelo fato de haver um 
amplo repositório de aplicações disponíveis e outro, pela facilidade da sua instalação na 
Beagleboard.  Mas também concorreu para essa escolha o fato de o xLupa desktop ter 
sido desenvolvido para rodar em versões do Ubuntu,  o que facilitou a  migração do 
código original para a Beagleboard. 

Para a captura das imagens produzidas pela webcam, foram usadas rotinas da 
biblioteca  V4L2[V4L2  2011].  Com  esta  biblioteca,  é  possível  abrir  o  dispositivo 
utilizando a abstração no sistema de E/S do linux /dev/videoX (onde X é o número do 
dispositivo,  sendo  normalmente  denominado  video0).  Utilizando  esta  abstração  do 
dispositivo, foram configurados os buffers de entrada para armazenamento das imagens 
capturadas pela webcam, a resolução e o tipo de imagem a ser capturada. A Figura 2 
apresenta o protótipo em execução na BeagleBoard.

Para melhorar a visualização do conteúdo o xLupa tanto em sua versão desktop 
quanto embarcada implementa vários recursos de processamento de imagens tais como 
ampliação, conversão para escala de cinza, ajusta de brilho e contraste e mudança de cor 
de frente e fundo. Neste estudo, os algoritmos de conversão para escala de cinza e ajuste 
de brilho foram portados para execução no DSP. Com essa estratégia buscou-se além do 
ganho do desempenho, liberar o processador ARM para execução de outras tarefas do 
sistema.

Figura 2- Exemplo de imagem ampliada pelo protótipo

Na implementação utilizando somente o processador ARM, após a obtenção da 
imagem da webcam, o processamento é realizado diretamente nos pixels representados 
por um objeto do tipo gdk_pixbuf. Na implementação utilizando o DSP, foi utilizada 
uma área de memória compartilhada entre  o ARM e o DSP para onde os pixels da 
imagem são copiados para o posterior processamento no DSP. Os algoritmos no DSP 



foram escritos em linguagem C, no entanto, foram otimizados com o uso de  pragmas 
para  auxiliar  o  compilador  na  tarefa  de  geração  de  código.  As  otimizações  foram 
realizadas para favorecer o desenrolamento do laço (loop unrolling), e na utilização de 
instruções especializadas do DSP. A Figura 3 apresenta um trecho de código com a 
implementação da otimização para o processamento de conversão da escala de cinza. 
Para  o  desenrolamento  de  laços,  o  pragma  MUST_ITERATE  facilita  a  tarefa  do 
compilador indicando limites mínimos e máximos do laço, cujos valores de referência 
foram obtidos com base nas resoluções de imagens capturadas pela webcam. Instruções 
especializadas como avgu4, que realiza a média de 4 bytes também foram utilizadas. O 
código executável para o ARM foi gerado via o comando de linha  gcc, versão 4.3. O 
executável para o DSP C64x+ foi gerado por meio do compilador proprietário da Texas 
Instruments CGT, versão 7.2.2.

void rgbToGrayAvg(const unsigned char * restrict cRed, const unsigned char * restrict cGreen, const unsigned char * 
restrict cBlue, unsigned char * restrict yOutput ,int width , int height ){
  int i ;
  #pragma MUST_ITERATE (6144, 153600)
  for ( i = 0 ; i < width * height ; i += 8 )  {
    unsigned int a3_a2 , a1_a0 ;//4bytes
    unsigned int b3_b2 , b1_b0 ;
    unsigned int c3_c2 , c1_c0 ;
    a3_a2 = _hi ( _amemd8_const(&cRed [ i ] ) ) ;
    a1_a0 = _lo ( _amemd8_const(&cRed [ i ] ) ) ;
    b3_b2 = _hi ( _amemd8_const(&cBlue [ i ] ) ) ;
    b1_b0 = _lo ( _amemd8_const(&cBlue [ i ] ) ) ;
    c3_c2 = _avgu4 ( a3_a2 , b3_b2 ) ;//média de 4bytes R com 4 bytes B
    c1_c0 = _avgu4 ( a1_a0 , b1_b0 ) ;//média de 4bytes R com 4 bytes B
    b3_b2 = _hi ( _amemd8_const(&cGreen [ i ] ) ) ;
    b1_b0 = _lo ( _amemd8_const(&cGreen [ i ] ) ) ;
    a3_a2 = _avgu4 ( c3_c2 , b3_b2 ) ;//média de 4bytes G com média de 4bytes R e 4 bytes B
    a1_a0 = _avgu4 ( c1_c0 , b1_b0 ) ;//média de 4bytes G com média de 4bytes R e 4 bytes B
    _amemd8(&yOutput [ i ] ) = _itod ( a3_a2 , a1_a0 ) ;  }}

Figura 3- Exemplo do código DSP para conversão em escala de cinza

Para fins de comparação do ARM com o C64x+, o critério de avaliação utilizado 
foi o tempo de execução de cada frame.  Os parâmetros para os cálculos feitos incluíram 
o  tempo  de  captura  de  cada  imagem pela  webcam  (tamanho  800x640  pixels), seu 
processamento  (conversão  de  escala  de  cinza,  brilho  e  contraste)  e visualização  da 
imagem na tela. O ampliador executa continuamente a captura de imagens da webcam 
com os respectivos processamentos, o tempo de execução foi calculado com base na 
média de 25 frames.  Na implementação utilizando somente o processador ARM em 
processamento  de  conversão  para  escala  de  cinza  e  ajuste  de  brilho,  o  tempo  de 
execução médio obtido foi de 122ms para cada  frame.  No DSP, o tempo médio de 
execução caiu para 110ms, uma redução de aproximadamente 10%. À primeira vista, 
este ganho pode parecer pequeno. No entanto, vale considerar que para esse cálculo 
apenas a aceleração obtida pela execução dos algoritmos no DSP foi considerada. O 
tempo  de  execução  pode  ser  melhorado,  bastando  para  tanto  a  implementação  de 
múltiplas threads, explorando-se assim o paralelismo entre os dois processadores. Esta 
opção está  planejada para as próximas versões do ampliador.

Outro  benefício  da  distribuição  de  tarefas  para  o  DSP  é  a  possibilidade  do 
escalonamento de outros processos no processador ARM. Para ilustrar esse ganho, foi 
realizado um outro experimento onde o xLupa embarcado foi executado juntamente 



com  outra  aplicação  executando  um  algoritmo  de  ordenação.  Na  implementação 
utilizando  somente  o  ARM,  a  ordenação  atingiu  uma  média  de  execução  de  4.3 
segundos, enquanto que na implementação onde o xLupa embarcado utiliza o DSP o 
tempo de execução da ordenação foi,  em média,  de  3.6 segundos.  Esta diferença é 
resultado  da  distribuição  do  processamento  para  o  DSP,  possibilitando  que  o 
processador ARM execute outras tarefas do sistema.

5. Conclusões e Trabalhos Futuros

Com o surgimento  de  novas  plataformas,  proporcionadas  por  hardware de  tamanho 
reduzido e software adaptado, com no caso do OMAP aqui descrito, passou a ser viável 
o desenvolvimento de dispositivos portáteis, mantendo-se as mesmas funcionalidades 
antes  apenas  presentes  em soluções  desktops.Tomando  como  base  de  construção  a 
plataforma  OMAP,  foram  mostrados  aqui  alguns  dos  principais  aspectos  técnicos 
utilizados pelo nosso  grupo no desenvolvimento de  um protótipo  ampliador  de  tela 
(xLupa) para pessoas com baixa visão, a partir da sua versão adaptada do desktop.

No trabalho foram apresentados os ganhos na utilização do processador DSP 
presente na plataforma OMAP na execução de algoritmos de conversão para escala de 
cinza e ajuste de brilho e contraste. No entanto, é importante ressaltar que os ganhos 
somente foram obtidos com a utilização de otimizações explícitas no código do C para o 
DSP  visando  auxiliar  o  compilador.  Por  parte  do  código  ARM,  foram  necessárias 
alterações como cópia de dados, e ativação dos nós de execução no DSP.

Os trabalhos futuros incluem a inclusão de outros métodos de interação com 
xLupa embarcado (atualmente disponível apenas pelo mouse), além da investigação de 
outros algoritmos passíveis de implementação no DSP, tais como zoom e redução de 
ruídos.
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