TI Python BootCamp

Python

DIGITALE AFBEELDINGEN

GRAFISCH

1. Digitale afbeeldingen
Digitale afbeeldingen kunnen beschouwd worden als matrices met als elementen pixel-waarden.
Onderstaande afbeelding van dimensie 769 x 505 wordt gerepresenteerd door een matrix van 388245 RGBpixelwaarden als elementen. De kleur van ieder element/pixels is een 3-byte tuple.
Voor de onderstaande RGB 8-bits/channel afbeelding is dit 769 x 505 x 3 = 1165035 bytes.

Om een afbeelding te bewerken met Python voor TI-Nspire CX-technologie (de TI Image-module is niet beschikbaar
voor de TI-84 Plus CE-T Python Edition) voegen we eerst een afbeelding toe aan een Notes-pagina. Klik op de
afbeelding om ze te selecteren en geef de afbeelding een naam via een rechts-klik; b.v. ballon.
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Het oproepen van de figuur ballon in een Python-programma gebeurt met deze code:
from ti_image import *
fig=load_image("ballon")
fig.show_image(0,0)
Voor een image-object zijn de volgende methodes beschikbaar:
o
o
o
o

get_pixel()
set_pixel(x,y,rgb-tuple)
show_image(x,y)
w, h, en name

leest de rgb-waarde van de pixel op posite (x,y),
geeft de pixel op positie (x,y) de rgb-waarde bepaat door de tuple,
toont de figuur met de linkerbovenhoek op positie (x,y),
geeft respectievelijk de breedte, de hoogte of naam.

Merk op dat de dimensie van de figuur (maximaal) wordt aangepast i.f.v. de dimensie van het scherm; met behoud van
de aspect ratio. De dimensie van het scherm is x: 0 ... 318 en y: 0 ... 212.
In de volgende voorbeelden van beeldverwerking, gebruiken we steeds show_image(0,0) voor het tonen van de
afbeelding. Het centreren van de figuur in het grafische venster van de shell kan met:
show_image!
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2. Transformaties
2.1. Flip Horizontaal
Voor het horizontaal flippen van de figuur “ballon” gebruiken we de volgende code:

from ti_image import *

Merk op dat in de code gebruik gemaakt wordt van (pic.w – 1).

pic=load_image("ballon")
newpic=copy_image(pic)
newpic.show_image(0,0)

Voor een breedte pic.w (= 318) worden de pixels genummerd
van 0 , ... , pic.w – 1 (=317).

for x in range(0,pic.w):
¨¨for y in range(0,pic.h):
¨¨¨¨rgb=pic.get_pixel((pic.w-1)-x,y)
¨¨¨¨newpic.set_pixel(x,y,rgb)
¨¨newpic.show_image(0,0)

Daar het statement newpic.show_image(0,0) behoort tot
de for-lus voor x wordt de nieuwe figuur kolom per kolom
gegeneerd.
Indien we dit statement uit de lus halen, wordt alles eerst
berekent en dan getoond.

2.2. Flip Verticaal

from ti_image import *
pic=load_image("ballon")
newpic=copy_image(pic)
newpic.show_image(0,0)
for x in range(0,pic.w):
¨¨for y in range(0,pic.h):
¨¨¨¨rgb=pic.get_pixel(x,(pic.h-1)-y)
¨¨¨¨newpic.set_pixel(x,y,rgb)
¨¨newpic.show_image(0,0)
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2.3. Symmetrie
from ti_image import *
pic=load_image("ballon")
newpic=copy_image(pic)
newpic.show_image(0,0)
for x in range(0,pic.w):
¨¨for y in range(0,pic.h):
¨¨¨¨rgb=pic.get_pixel((pic.w-1)-x,(pic.h-1)-y)
¨¨¨¨newpic.set_pixel(x,y,rgb)
¨¨newpic.show_image(0,0)

2.4. Roteer 90° Rechts
Een rotatie van 90° naar rechts in het Python
grafische venster maakt gebruik van de functie:
𝑅: (𝑥, 𝑦) ⟼ (−𝑦, 𝑥)
Deze rotatie transformeert de blauwe rechthoek
(pic) in de rode. Om de transformatie in het venster
te krijgen, verschuiven we de rode rechthoek over
een afstand pic.h; wat in de groene rechthoek
resulteert (newpic):
𝐺: (𝑥, 𝑦) ⟼ (ℎ − 𝑦, 𝑥)
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Voor het programmeren van deze transformatie stellen we ons voor ieder pixel (𝑝, 𝑞) van het beeld de volgende
vraag. Welk pixel (𝑥, 𝑦) van de originele afbeelding wordt afgebeeld op (𝑝, 𝑞) m.a.w. 𝐺(𝑥, 𝑦) = (𝑝, 𝑞):
𝐺(𝑥, 𝑦) = (𝑝, 𝑞) ⟺ (ℎ − 𝑦, 𝑥) = (𝑝, 𝑞) ⇔ <

𝑥=𝑞
ℎ−𝑦 =𝑝
⟺> 𝑦 =ℎ−𝑝
𝑥=𝑞

Indien de breedte van de afbeelding groter is dan de hoogte van het grafische venster (212 pixels) valt het beeld
van de rotatie buiten dit venster. Vandaar passen we eerst een schaalverkleining toe i.f.v. de hoogte van het
grafische venster. We gebruiken het statement clear() van de TI Draw-module om het scherm te wissen.
from ti_image import *
from ti_draw import *
pic=load_image("ballon")
pic.show_image(0,0)
xscale=int(212/318*pic.w)
yscale=int(212/318*pic.h)
npic=new_image(xscale,yscale,(255,255,255))
for x in range (0,npic.w):
¨¨for y in range (0,npic.h):
¨¨¨¨xp=int(318/212*x) ; yp=int(318/212*y)
¨¨¨¨rgb=pic.get_pixel(xp,yp)
¨¨¨¨npic.set_pixel(x,y,rgb)
clear()
npic.show_image(0,0)
newpic=new_image(npic.h,npic.w,(255,255,255))
clear()
for p in range (0,newpic.w):
¨¨for q in range (0,newpic.h):
¨¨¨¨rgb=npic.get_pixel(q,(npic.h-1)-p)
¨¨¨¨newpic.set_pixel(p,q,rgb)
¨¨¨¨newpic.show_image(0,0)
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2.5. Roteer 90° Links
Voor het coderen van een rotatie van 90° naar links krijgen we een gelijkaardig verhaal.

Het uitvoeren van een rotatie van 90° naar links voor
het Python grafische venster maakt gebruik van de
functie:
𝑅: (𝑥, 𝑦) ⟼ (𝑦, −𝑥)
Deze rotatie transformeert de blauwe rechthoek (pic)
in de rode. Om de transformatie in het venster te
krijgen, verschuiven we de rode rechthoek over een
afstand pic.w, wat in de groene rechthoek resulteert
(newpic):
𝐺: (𝑥, 𝑦) ⟼ (𝑦, 𝑤 − 𝑥)

Voor het programmeren van deze transformatie stellen we ons voor ieder pixel (𝑝, 𝑞) van het beeld de volgende
vraag. Welk pixel (𝑥, 𝑦) van de originele afbeelding wordt op afgebeeld op (𝑝, 𝑞) m.a.w. 𝐺(𝑥, 𝑦) = (𝑝, 𝑞):
𝑦=𝑝
𝑥 =𝑤−𝑞
𝐺(𝑥, 𝑦) = (𝑝, 𝑞) ⟺ (𝑦, 𝑤 − 𝑥) = (𝑝, 𝑞) ⇔ > 𝑤 − 𝑥 = 𝑞 ⟺ > 𝑦 = 𝑝
We passen de code voor de rotatie naar rechte als volgt aan voor een rotatie naar links:
for p in range (0,newpic.w):
¨¨for q in range (0,newpic.h):
¨¨¨¨rgb=npic.get_pixel((npic.w-1)-q),p)
¨¨¨¨newpic.set_pixel(p,q,rgb)
¨¨¨¨newpic.show_image(0,0)

© 2020 T3 Nederland – T3 Vlaanderen

6

www.t3nederland.nl – www.t3vlaanderen.be

TI Python BootCamp

Python

DIGITALE AFBEELDINGEN

GRAFISCH

3. Filters
We bekijken enkele algoritmes i.v.m. image processing die de kleur, contrast en helderheid van een afbeelding/foto
veranderen. Voor al deze algoritmes voeren we een transformatie uit op de rgb-waarde van ieder pixel.

3.1. Grayscale
Om een figuur te converteren naar grayscale kunnen we gebruik maken van de intensiteit of de helderheid van de
kleur. Een manier om dat te doen is het berekenen van de gemiddelde waarde van rood, groen en blauw:
𝐼=

𝑅𝑜𝑜𝑑 + 𝐺𝑟𝑜𝑒𝑛 + 𝐵𝑙𝑎𝑢𝑤
3

Deze methode is verre van ideaal daar onze ogen de intensiviteit van rood, groen en blauw niet op dezelfde
manier interpreteren. Bijvoorbeeld groen kleurt veel helderder bij maximale intensiteit dan blauw.
Om rekening te houden met onze perceptie van kleuren kennen we als volgt een gewicht toe aan iedere
kleur om de intensiteit te bereken:
𝐼 = 0.299 ∙ 𝑅𝑜𝑜𝑑 + 0.587 ∙ 𝐺𝑟𝑜𝑒𝑛 + 0.114 ∙ 𝐵𝑙𝑎𝑢𝑤
We bekijken even het verschil van beide filters voor de onderstaande kleuren:
from ti_image import *
pic=load_image("kleur”)
pic.show_image(0,0)

Gemiddelde intensiteit

Gewogen intensiteit

for x in range (0,pic.w):
¨¨for y in range (0,pic.h):
¨¨¨¨rgb = pic.get_pixel(x,y)
¨¨¨¨sum = int((rgb[0] + rgb[1] + rgb[2]) / 3)
¨¨¨¨gray = (sum,sum,sum)
¨¨¨¨pic.set_pixel(x,y,gray)
pic.show_image(0,0)

for x in range (0,pic.w):
¨¨for y in range (0,pic.h):
¨¨¨¨rgb = pic.get_pixel(x,y)
¨¨¨¨r = rgb[0] * .299
¨¨¨¨g = rgb[1] * .587
¨¨¨¨b = rgb[2] * .114
¨¨¨¨sum = int(r + g + b)
¨¨¨¨gray = (sum,sum,sum)
¨¨¨¨pic.set_pixel(x,y,gray)
pic.show_image(0,0)
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Voor de afbeelding ballon geeft dit de volgende output:
Gemiddelde intensiteit

Gewogen intensiteit

3.2. Sepia
De Sepia-filter is een filter die o.a. in fotografie gebruik om een foto een rood-bruine kleur te geven.
Voor de Sepia-filter worden de volgende transformaties toegepast:

o newRood = int(0.393 ∙ Rood + 0.769 ∙ Groen + 0.189 ∙ Blauw)
o newGroen = int(0.349 ∙ Rood + 0.686 ∙ Groen + 0.168 ∙ Blauw)
o newBlauw = int(0.272 ∙ Rood + 0.534 ∙ Groen + 0.131 ∙ Blauw)
Indien na toepassing van de filter een waarde groter is dan 255, declareer de waarde als 255.
from ti_image import *
pic=load_image("ballon")
pic.show_image(0,0)
for x in range(0,pic.w):
¨¨for y in range(0,pic.h):
¨¨¨¨rgb=pic.get_pixel(x,y)
¨¨¨¨r=int(rgb[0]*0.393+rgb[1]*0.769+rgb[2]*0.189)
¨¨¨¨if r > 255:
¨¨¨¨¨¨r=255
¨¨¨¨g=int(rgb[0]*0.349+rgb[1]*0.686+rgb[2]*0.168)
¨¨¨¨if g > 255:
¨¨¨¨¨¨g=255
¨¨¨¨b=int(rgb[0]*0.272+rgb[1]*0.534+rgb[2]*0.131)
¨¨¨¨if b > 255:
¨¨¨¨¨¨b=255
¨¨¨¨sepia=(r,g,b)
¨¨¨¨pic.set_pixel(x,y,sepia)
¨¨pic.show_image(0,0)
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3.3. Inversie & Solarisering
Eén van de eenvoudigste vormen van image processing is inversie of het transformeren naar een negatief.
De filter die hier gebruikt wordt is:

o newRood = 255 – Rood
o newGroen = 255 – Groen
o newBlauw = 255 – Blauw
from ti_image import *
o

pic=load_image("ballon")
pic.show_image(0,0)
for x in range(0,pic.w):
¨¨for y in range(0,pic.h):
¨¨¨¨rgb=pic.get_pixel(x,y)
¨¨¨¨r=255-rgb[0]
¨¨¨¨g=255-rgb[1]
¨¨¨¨b=255-rgb[2]
¨¨¨¨inv=(r,g,b)
¨¨¨¨pic.set_pixel(x,y,inv)
¨¨pic.show_image(0,0)

Gelijkaardig aan de negatief-filter is de solaris-filter, het verschil is dat voor het solaris-effect de negatief-filter
enkel wordt toegepast voor kleur-waarden groter (of kleiner) dan een bepaalde waarde, de treshold.
from ti_image import *

rgb[i[] < treshold (=128)

o

pic=load_image("ballon")
pic.show_image(0,0)
treshold=128
for x in range(0,pic.w):
¨¨for y in range(0,pic.h):
¨¨¨¨rgb=list(pic.get_pixel(x,y))
¨¨¨¨for i in range(0,3):
¨¨¨¨¨¨if rgb[i] < treshold:
¨¨¨¨¨¨¨¨rgb[i]=255-rgb[i]
¨¨srgb=(rgb[0],rgb[1],rgb[2])
¨¨¨¨pic.set_pixel(x,y,srgb)
¨¨pic.show_image(0,0)
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3.4. Helderheid
Het veranderen van de helderheid van een afbeelding is best eenvoudig. Het komt neer op de gewenste
verandering toe te voegen aan iedere rgb-waarde van een pixel.
Voor de waarde van verandering wordt meestal een integer gekozen tussen -225 en 255. Negatieve waarden
maken de afbeelding donkerder en positieve waarden maken de afbeelding helderder.
Om te voorkomen dat een rgb-waarde groter dan 255 wordt of kleiner dan 0, passen we de volgende truncatefunctie toe:
def truncate(value):
¨¨if value < 0:
¨¨¨¨value=0
¨¨if value > 255:
¨¨¨¨value=255
¨¨return value
Voor het aanpassen van de helderheid gebruiken we de volgende code:
from ti_image import *
def truncate(value):
¨¨if value < 0:
¨¨¨¨value=0
¨¨if value > 255:
¨¨¨¨value=255
¨¨return value
factor=int(input("Factor -255 < ... < 255: "))
pic=load_image("ballon")
pic.show_image(0,0)
for x in range (0,pic.w):
¨¨for y in range (0,pic.h):
¨¨¨¨rgb=pic.get_pixel(x,y)
¨¨¨¨r=int(truncate(rgb[0]+factor))
¨¨¨¨g=int(truncate(rgb[1]+factor))
¨¨¨¨b=int(truncate(rgb[2]+factor))
¨¨¨¨rgb=(r,g,b)
¨¨¨¨pic.set_pixel(x,y,rgb)
¨¨pic.show_image(0,0)
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3.5. Contrast
Het veranderen van het contrast verloopt wat complexer dan het aanpassen van de helderheid:
a. Baserend of het ingegeven contrast-level, 𝑐, bepalen we de contrast-correctiefactor, 𝐹, als volgt:
!"#(%&!"")

𝐹 = !""(!"#(%)
b. Met deze correctiefactor voeren we de volgende pixel-transformatie uit:

o newRood = int(𝐹 ∙ (Rood – 128) + 128))
o newGroen = int(𝐹 ∙ (Groen – 128) + 128))
o newBlauw = int(𝐹 ∙ (Blauw – 128) + 128))
from ti_image import *
def truncate(value):
¨¨if value < 0:
¨¨¨¨value=0
¨¨if value > 255:
¨¨¨¨value=255
¨¨return value
contrast=int(input("Factor -255 < ... < 255: "))
pic=load_image("ballon")
pic.show_image(0,0)
for x in range (0,pic.w):
¨¨for y in range (0,pic.h):
¨¨¨¨rgb=pic.get_pixel(x,y)
¨¨¨¨factor=(259*(contrast+255))/(255*(259-contrast))
¨¨¨¨r=int(truncate(factor*(rgb[0]-128)+128))
¨¨¨¨g=int(truncate(factor*(rgb[1]-128)+128))
¨¨¨¨b=int(truncate(factor*(rgb[2]-128)+128))
¨¨¨¨rgb=(r,g,b)
¨¨¨¨pic.set_pixel(x,y,rgb)
¨¨pic.show_image(0,0)
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