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ABSTRAKT

Tato diplomová práce se zabývá připojením USB a FireWire kamer k počítači

skrze  technologii  DirectShow.  Využil  jsem  především  vývojářského  nástroje

MontiVision,  který  spolupracuje  s  programovacími  prostředími  jako  je  např.

Microsoft Visual C++. Naleznete zde, jak využít přímý přístup k pixelům obrazu, jak

uložit jednotlivé snímky videa, jak nastavit kameru a kalibrovat ji při snímání scény

a jak  může vypadat  konkrétní  aplikace zpracování  obrazu z  kamery.  Nad rámec

zadání jsem se zabýval úvodem do stereovize.

Práci  jsem napsal  jako návod pro studenty,  doplnil  ji  o osobní zkušenosti

a experimenty.

ABSTRACT

This  master's  thesis  deals with  a  interface USB and FireWire  cameras to

a computer through a technology called DirectShow. I used mostly a development kit

„MontiVision“,  which  cooperates  with  a  programming  environment  as  is  e.g.

Microsoft Visual C++. You will find here how to use a direct pixel access, how to get

singles photos from a video, how to set up and calibrate a camera and how  can look

a  particular  application of  the image processing.  I  wrote  an  introduction to  the

stereo-vision above the frame of my task 

This thesis is like a manual for students. It includes my personal experiences

and experimentations too.
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2. ÚVOD

Pomocí sběrnic FireWire a USB je možné připojit k počítači kameru i jiná

zařízení.  Využívají  se  softwarové  technologie,  jako  jsou  Video  For  Windows

a DirectX.  Tato práce se bude týkat výhradně technologie DirectX.

Část  DirectX  zvaná  DirectShow se zabývá  multimédii,  tedy i  připojením

kamer  k  počítači.  Ukáži,  co  vše  je  potřebné  k  vytvoření  aplikace  v  prostředí

Microsoft Windows XP, která zobrazí video ze zvoleného zdroje (kamera FireWire,

USB nebo  i analogová)  a provede s obrazem mnou definované úpravy. K dispozici

budu mít  přímý přístup k pixelům obrazu, takže s  videem mohu provádět  různé

úpravy.

Vytvoření úplně nové aplikace je  ale extrémně náročné. Pro zjednodušení lze

použít vývojářské balíky, jako jsou např.  Microsoft DirectX Software Development

Kit nebo Montivision Development Kit, kterými se budu zabývat. Předpokladem je

mít k dispozici Microsoft Visual C++ 6.0, nebo 7.0 nebo Microsoft Visual Studio

2005 (8.0), pro které slouží tato práce jako návod k použití.

Pro osvojení základních dovedností s Visual Studiem doporučuji do češtiny

přeloženou literaturu [1]. Je zde rozebrána problematika jazyka C++, nástrojů Visual

C++, knihovny MFC atd. Pro další studium doporučuji obsáhlejší anglicky psanou

literaturu [4]. 
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3. SBĚRNICE USB A FIREWIRE

Sběrnice  USB a FireWire  patří  mezi  sériové sběrnice.  Základní  vlastnosti

a rozdíly obou sběrnic jsou uvedeny ve stručném přehledu: [2]

FireWire:

– 2 páry signálních vodičů

– připojení až 63 zařízení bez použití dodatečných zařízení

– připojení a odpojení za chodu

– volnost v uspořádání připojení a délce kabelů

– vyšší max. výkon (z hlediska napájení)

– řeší problém nedostatku adres

– nevyžaduje speciální řadič sběrnice (počítač)

– maximální přenosová rychlost  = 800 Mb

USB:

– 1 pár signálních vodičů

– připojení až 127 zařízení (přes rozbočovače)

– připojení a odpojení za chodu

– řeší problém nedostatku adres

– všechny přenosy řízeny centrálně přes řídicí centrum (počítač)

– maximální přenosová rychlost (USB 2.0) = 480 Mb/s

Rozdíly:

– šířka pásma

– způsob řízení
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4. SBĚRNICE USB

4.1 TYPY TOKŮ DAT

Architektura USB umožňuje 4 typy toků dat mezi hostitelem a perifériemi:[2]

Izochronní přenosy  

– jde o přenosy dat v reálném čase

– zabírají až 70% šířky pásma

– je zde garance doručení dat během daného časového intervalu

– není zaručena bezchybnost doručení, poškozená data se znovu nepřenáší a neplat-

né pakety se ignorují

– užití: pro zažízení s proudy dat, tedy videokamery, digitální zvuková zařízení,

přehrávače zvuku a videa

Přerušení

– jsou to přenosy nečekaných zpráv, které je nutno přenést maximálně rychle

– doručení je garantováno, v případě chyby jsou data znovu přenesena

– užití: pro zadávání dat z klávesnice, pro indikaci pohybu myši

Hromadné přenosy dat

– nejsou zde požadavky na rychlost ani na čas doručení

– doručení je garantováno, v případě chyby jsou data znovu přenesena

– mohou zabírat šířku pásma, která zbyla po ostatních typech přenosů, protože má

nejnižší prioritu

– užití: pro výměnu dat s tiskárnami, skenery atd.

Řídicí přenosy

– je zde garance doručení dat (příkazů) i potvrzení o úspěšném provedení příkazu

od zařízení
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– vstupní  a  výstupní  tok  (žádosti  a  odezvy)  je  synchronizován  na  rozdíl  od

předchozích typů přenosů

– užití: pro konfiguraci zařízení při prvním připojení ke sběrnici a k řízení zařízení.

4.2 SOFTWAROVÉ SOUČÁSTI

Software USB obsahuje tyto součásti:

Klientský software

– poskytují přístup k zařízením pro aplikační programy

Ovladač USB

– odpovídá za všechna USB zařízení,  jejich konfiguraci,  distribuci  šířky pásma

sběrnice, rozvod napájení atd.

Ovladač hostitelského řadiče

– převádí I/O požadavky na datové struktury, které používá hostitelský řadič

Hostitelský  řadič  je  softwarově-hardwarový  systém,  který  má  podobu

zařízení sběrnice PCI, nebo je součástí základní desky.

Každé zařízení poskytuje jedno nebo více  rozhraní USB, která říkají,  jaké

úkoly může plnit zařízení. Např. CD-ROM mechanika může sloužit pro přehrávání

hudby (první rozhraní), nebo k práci s daty (druhé rozhraní). S jedním zařízením tak

může pracovat více ovladačů.

4.3 PŘENOSY DAT

Komunikační kanály

Existují dva typy kanálů pro komunikaci, viz tab. 3.1.

proudové kanály kanály zpráv

účel přenos dat kanálem v hromadných 

a izochronních přenosech a přerušeních

přenosy zpráv
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synchronizace Požadavky ovladače na jeden kanál se

provádějí  v  přesně  daném pořadí,  ale

požadavky  různých  kanálů  nejsou

synchronizovány.

Přenosy  jsou  důsledně

seřazeny.

poznámky Formáty  zpráv  jsou

definovány  ve  specifikaci

USB.
Tab. 3.1 Komunikační kanály [2]

Pakety, transakce,  rámce

Ovladač  komunikuje  s  jedním  rozhraním  zařízení.  Na  počátku  vysílání

(příjímání) odešle ovladač tzv. paket IRP (I/O request), ve kterém je informace o po-

žadavku (t.j. o umístění vyrovnávací paměti a délce přenosu). Ovladač zpracovává

požadavek  jako  transakce,  dlouhé  požadavky  rozděluje  na  pakety.  Transakce  je

posloupnost výměn paketů: hostitel – periférie. Hostitelský řadič má plán na příděl

prostředků  a generuje každou 1µs tzv.  rámce, ve kterých jsou všechny plánované

transakce. V každém rámci je možné provést několik transakcí.

Hostitel  plánuje  načítání  rámců  tak,  aby  kromě  izochronních  transakcí

a přerušení zbyl prostor i pro řídicí transakce. Libovolné rámce ve volných časových

úsecích lze vyplnit hromadnými datovými přenosy. Periodické transakce (izochronní

přenosy a přerušení) mohou zabírat až 90% šířky pásma sběrnice (90% času rámců).

Transakční žeton

Tok paketů probíhá na základě transakcí. Každá transakce umožňuje pouze

výměnu dat mezi hostitelem a adresovaným zařízením. Transakce plánuje hostitelský

řadič,  který odesílá  paket  typu žeton. Ten popisuje typ  a směr  transakce,  adresu

daného zařízení a číslo koncového portu.  Žetonem adresované zařízení se připraví

na výměnu a zdroj dat odešle datový paket. 
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4.4 PERIFERNÍ ZAŘÍZENÍ USB

Periferní  zařízení  USB  se  skládá  ze  dvou  logických  součástí:  rozhraní

a funkční části. Funkce protokolu a signalizace rozhraní provádí modul SIE (Serial

Interface Engine). SIE sériově přijímá a vysílá pakety, řídí správnou sekvenci paketů

při  jejich  rozpracování  a  další  činnosti.  S  funkční  částí  si  SIE  vyměňuje  pouze

uživatelská data.

Zařízení USB má tyto definované stavy: [2]

– připojeno (attached) - zatím nepoužívá napájení rozbočovače

– napájeno (powered) - zařízení připojeno k napájení

– výchozí (default) - zařízení má nulovou adresu

– adrresováno (addessed) - zařízení dostane přidělenou jedinečnou adresu

– konfigurováno (configured) - odpovídá na přístupy ke koncovým bodům

– pozastaveno (suspended) - je připojeno k portu, který nevykazuje aktivitu

Konfigurace zařízení

Všechna zařízení se připojují pomocí rozbočovačů, které detekují připojení 

a odpojení zařízení na svých portech. Když systém USB provede tuto detekci, načte

popisovače zařízení. Popisovače informují o všech vlastnostech připojeného zařízení,

obsahují kódy třídy, podtřídy a protokolu.  Jednou třídou jsou videozařízení.

Třída: Videozařízení

Podtřídy: 01: Videocontrol zařízení zpracování videa

02: Videostreaming příjem/zdroj proudu videa

03: Video_interface_collection

propojená rozhraní videozařízení

Požadavky  směřující  do  zařízení  probíhají  díky  řídicím  transakcím.

Požadavky je možné adresovat zařízení jako celku nebo jeho části. 
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4.5 VYUŽITÍ SBĚRNICE USB

Hlavní oblasti použití USB lze rozdělit do několika skupin:

– vstupní zařízení (např. myš)

– tiskárny a skenery

– zvuková zařízení (reproduktory, mikrofony, sluchátka)

– komunikace (modemy)

– převaděče rozhraní (USB – RS-232C apod.)

– zařízení hromadného ukládání dat (pevné disky, CD a DVD jednotky)

– herní zařízení (joysticky)

– elektronické klíče

– videokamery a fotoaparáty

Zajímavou oblastí jsou kamery a fotoaparáty. USB 1.1 umožňuje v rozumném

čase přenášet pouze statické snímky, nebo proudy videa s malým rozlišením nebo

datovou kompresí. USB 2.0 již umožňuje proudy videa bez komprese. 



ÚSTAV AUTOMATIZACE A M ĚŘÍCÍ TECHNIKY

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Vysoké učení technické v Brně
16

5. SBĚRNICE IEEE 1394 – FIREWIRE

Sériová sběrnice IEEE 1394 - FireWire vznikla na základě sběrnice FireWire

firmy Apple, která ji vyvinula jako náhradu za SCSI. Standard IEEE1394 byl přijat

před více než deseti lety a je označován jako „vysoce výkonná sériová sběrnice“.

Firma Sony používá pro FireWire název iLink nebo Digital Link. 

FireWire má mnoho výhod: [2]

– Do jediné sítě  lze  přes  sběrnici  bez  dalších  pomocných zařízení  připojit  

zařízení spotřební elektroniky (digitální  kamkodéry, fotoaparáty,  přijímače  

satelitní a kabelové televize, přehrávače digitálního videa, zvukové systémy, 

periferní počítačová zařízení a počítače jako takové.)

– FireWire pracuje na vysoké rychlosti výměny dat a izochronních přenosů.  

Počáteční verze sběrnice umožňují  přenášet dva kanály videa ve vysílací  

kvalitě a stereofonní zvukový signál v kvalitě CD.

– Komponenty jsou levné.

– Síť  se  instaluje  jednoduše.  Sběrnice  rozšiřuje technologii  Plug and Play.  

Systém umožňuje výměnu zařízení  za provozu, dovoluje komunikovat  se  

zařízením i  při  výpadku jejich  vlastního  napájení,  vedení  sběrnice  může  

převzít i jiné inteligentní zařízení než je počítač.

5.1 PROTOKOL  IEEE 1394

Vrstvy modelu protokolu

Protokol IEEE1394 je implementován do tří vrstev ISO/OSI modelu: [2]

– transakční vrstva   

zde dochází k převodům: 

–  pakety ->  odesílaná data aplikacím

–  pakety <-  data od aplikací

– linková vrstva   

tato část zajišťuje konvertování:
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–  fyzická vrstva ->  pakety

–  fyzická vrstva <-  pakety

– je zajišťován přenos paketů a řízení izochronního přenosu.

– fyzická vrstva  

vysílá a přijímá signály ze sběrnice, poskytuje inicializaci, doručuje  

datové proudy a úrovně signálu sběrnice na vyšší vrstvu.

Typy přenosů 

Sběrnice používá dva typy přenosů:

– asynchronní zprávy  

Iniciátor odešle požadavek cílovému zařízení, které ihned odpoví pozitivně  

(ACK) nebo negativně (NACK). Je tak garantováno doručení.

– izochronní přenosy  

Garantují šířku pásma a dobu zpoždění. Přenosy jsou rozhlašovány po až 64 

izochronních kanálech, všechny pakety mají své číslo kanálu a samotná data. 

Všechna přijímací zařízení naslouchají na všech kanálech a přijímají jen ty, 

které je zajímají.

Připojení zařízení do sítě a jeho odpojení

Zařízení, které bylo právě připojeno do sítě, vyšle krátky asynchronní paket,

kde je uvedena jeho identifikace. Všechna zařízení přijmou tento paket a provedeou

reset sběrnice: každý uzel dostane přidělenou fyzickou adresu a další nutné úkony.

Po  resetu  jsou  všechna  zařízení  připravena  pracovat.  Když  je  některé  zařízení

odpojeno ze sítě, všechna zbývající zařízení to detekují. 
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6. STRUKTURA   DIRECT SHOW

Součástí  balíku DirectX je DirectShow, což je soustava filtrových (COM)

komponentů sloužících  pro  zpřístupnění  multimediálních  služeb  v  systémech

Windows od r. 1995. Řeší se zde komprese a dekomprese zvuku a obrazu, práce se

soubory a  záznam z hardwarového zařízení. 

6.1 ZÁKLADY TECHNOLOGIE

Základními  prvky  DirectShow  jsou  filtry (COM  komponenty),  které  na

vstupu  příjímají  data  a  na  výstupu  produkují  data  vyfiltrovaná  podle  určitého

požadavku. Systém navzájem propojených filtrů označujeme jako filter graf. Grafy

slouží např. 

– k přehrávání AVI nebo MPEG souboru

– k přehrávání MP3 souborů

– k zobrazování statických obrázků

– k přehrávání videa s titulky, apod.

Uveďme příklad  grafu přehrávajícího AVI soubor, viz obr. 5.1. Vidíme zde,

jak  data  postupně  procházejí  filtry:  Nejdříve  se  rozdělí  na  audio  a  video  (AVI

splitter). Ve video větvi se dekóduje obrazová stopa (AVI Decompressor) a posílají se

obrázky na obrazovku (Video render). 

Obr. 5.1. Filter graf pro přehrávání AVI souboru. [3]



ÚSTAV AUTOMATIZACE A M ĚŘÍCÍ TECHNIKY

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Vysoké učení technické v Brně
19

Vlastnosti pinu:

– vstupní, výstupní

– data jednoho formátu, více formátů, bez formátu (určí se při propojení)

Vlastnosti filtru

– zařazen do jedné kategorie (zdrojový, transformační, slučovací, renderovací,

atd.- viz též obr. 5.2) nebo více kategorií, nebo do žádné (speciální)

– má přidělenou prioritu (podle níž je filtr vybírán stavitelem grafu)

O sestavování grafu se stará objekt  manažer grafu (Filter Graph Manager),

resp.  jeho  součást  je  stavitel  grafu  (Graph  builder),  který  má  jistou  inteligenci

a běžně  si  dokáže sám poradit.  Filtr  má vstupní a výstupní piny,  které má právo

kdykoliv přidávat nebo rušit. 

6.2 ARCHITEKTURA DIRECTSHOW

Directshow je nástroj, který dokáže vyřešit problémy zpracování videa, jako

jsou: 

– veliký soubor nutno zpracovat rychle

– synchronizován zvuk s obrazem

– zdrojová data přicházejí z různých zdrojů v různých formátech

Blokové schéma architektury je na obr. 5.2, kde jsou k základním filtrům

připojeny  vstupní  zdroje  a  výstupy na  grafickou  a  zvukovou kartu,  do  souborů

a kodeků. DirectShow komunikuje s určitou aplikací přes příkazy a zprávy o událos-

tech.
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Obr. 5.2: Blokové schéma DirectShow. [3]

Vysvětlivky: 

VCM = Video Compression Manager, 

ACM = Audio Compression Manager,

VFW = Video for Windows 

ring 0, ring3 = režimy oprávnění procesoru



ÚSTAV AUTOMATIZACE A M ĚŘÍCÍ TECHNIKY

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Vysoké učení technické v Brně
21

7. MICROSOFT SDK

Microsoft  Software  Development  Kit  (SDK)  je  softwarový  nástroj  pro

vývojáře.  Specializovanou  oblastí  SDK  je  DirectX  SDK,  kterou  je  potřeba

nainstalovat pro další práci.

7.1 INSTALACE PROGRAMOVACÍHO PROST ŘEDÍ

Před instalací DX SDK je nutno instalovat Microsoft Visual C++ 6.0. V sou-

časné době  si  mohou studenti  FEKT a FIT VUT legálně  stáhnout  novější  verze

Visual Studia:  Visual  Studio 2005 Professional Edition i  s  MSDN Library for

Visual Studio 2005  na stránkách [10].

7.2 INSTALACE  DIRECTX SDK: 

DirectX SDK je potřeba stáhnout z internetu [5] a nainstalovat. Jeho součástí

je program PlayCap, který bude předmětem dalšího výkladu.

\dxsdk\Samples\C++\DirectShow\Capture\PlayCap\ 

7.3 PROGRAM  PLAYCAP

Program PlayCap [5] je nejjednodušší možná aplikace pro práci s videem. Po

spuštění  programu  se  otevře  okno  s  náhledem  videa,  které  poskytuje  první  do

systému zapojené videozařízení. 

Program se skládá  především ze dvou  zdrojových  souborů:  PlayCap.h

a PlayCap.cpp , které jsou podrobně rozebrány v příloze 5. Problematika, která je
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nad rámec vyučování jazyka C/C++ na ÚAMT FEKT VUT je vysvětlena v jedno-

tlivých odstavcích textu přílohy, takže ji lze použít jako výukový materiál. Výklad se

vztahuje  ke zdrojovému textu, který je v příloze 5 uveden, doplněn komentáři a ba-

revnými  zvýrazněními  tak,  aby  byl  na  první  pohled   dobře  pochopitelný.  Byly

použity tyto nápovědy:

1.  \DXSDK\Doc\DirectX9\DirectX9_c.chm [5]

2.  Visual C++ 6.0 – Help

UPOZORNĚNÍ: PŘÍLOHA 5 – „PROGRAM PLAYCAP“ JE UR ČENA

VÝHRADN Ě  PRO  VNITŘNÍ  POUŽITÍ  FEKT  VUT  !  SPOLE ČNOST

MICROSOFT  VLASTNÍ   AUTORSKÁ  PRÁVA  K  T ĚMTO  TEXT ŮM  !

JAKÉKOLIV ŠÍ ŘENÍ MIMO FEKT VUT JE NELEGÁLNÍ.
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8. MONTIVISION DEVELOPMENT KIT

MontiVision  Development  Kit  [6]  je  bohatý  softwarový  nástroj,  který  je

založen na technologii DirectX. Je určen vývojářům z oblasti počítačového vidění

a  disponuje celou řadou funkcí užitečných pro práci s obrazem připojené kamery.

Může sloužit jako základ pro průmyslové aplikace.

8.1 INSTALACE

Nejdříve je nutné nainstalovat  Microsoft Visual C++ 6.0 (nebo verzi 7.0 -

.NET) a teprve pak Montivison Development Kit 3.0, který je na internetu [6]. V pří-

padě,  že je  k  dispozici  Microsoft  Visual  Studio 2005 (to  je  verze 8.0),  je  nutné

nainstalovat Montivision Development Kit verzi 3.1.

Pro  jiné  verze  programovacího  jazyka,  které  spolupracují  s  MontiVision

Development Kit, jsou uvedeny informace na stránkách nápovědy:

\MontiVision Development Kit\Doc\MVDevKit.chm –> ka pitola

Product Release Notes -> článek 3.1:Supported Programming

Languages [6]

Po nainstalování bude často používaným souborem nápověda:

\MontiVision Development Kit\Doc\MVDevKit.chm [6]
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8.2 MV – ZÁKLADNÍ TESTOVÁNÍ

Dříve  než  začne  práce  s  MontiVision  nástrojem,  je  potřeba  jej  krátce

otestovat, zda funguje. Bylo totiž zaznamenáno několik problémů, viz tab. 7.1.

Verze prog. prostředí verze MV problémy

a) MS Visual C++ 6.0 3.0 žádné

b) MS Visual Studio 2005 3.1 občasné – viz dále
Tab. 7.1 Konfigurace verzí

Ad b) Po instalaci je třeba ověřit, zda:

1. lze spustit všechny čtyři programy ve:

\MontiVision Development Kit\bin\*.exe [6]

Pokud ne, musí se restartovat  počítač  a  pokud ani  to nepomůže, je nutné

kontaktovat výrobce.

2. v programu:

\MontiVisionDevelopment Kit\bin\MV CaptureConfig.ex e

[6] musí fungovat náhled kamery, která je zapnutá a připojená k PC. V pra-

vém horním okně je třeba zvolit vhodný  zdroj (jiný než MV Demo Source)

a klepnout na tlačítko Start.  Měl  by se zobrazit  náhled.  Pokud ne,  platí

stejný postup jako v bodě 1.

3. při spuštění Visual C++ nebo Visual Studia existuje v menu: 

File –> New -> Project  položka MontiVision Filter SDK .

Pokud ne, je použita nesprávná verze MV Kitu a programovacího prostředí.

Přeinstalování probíhá takto: odinstaluje se stávající MV Kit, nainstaluje se

nový. Jestli to nepomůže, přeinstaluje se i programovací prostředí.

8.3 MV WORKBENCH – PRVNÍ APLIKACE

Pro seznámení se se základními funkcemi MV Workbench je dobré vytvořit si

jednoduchý  filter  graf,  který  bude  ze  zdrojového  video  zařízení  (nejdříve  jen

fotografie) zobrazovat vyprahovaný černobílý obraz. 
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K vytvoření je třeba znát základní dělení video filtrů:

1. Video - Source – zde jsou zdrojové filtry: pro obrázek, pro virtuální video

zařízení (pro případ, kdy není  k dispozici kamera)a pro skutečnou kameru.

2. Video -  Transform Filters  – obsáhlá sada transformačních filtrů pro různé

potřeby zpracování videa, kompresi a dekompresi.

3. Video - Renderer – výstupní filtry pro zobrazení. Pozor, nachází se zde dva

filtry se stejným jménem: „Video Renderer“ (jeden má vstup „Input“ a druhý

„VMR Input“)

Filter graf lze vytvořit dle návodu:

MVDevKit.chm: Getting Started –> Create a MV Projec t –>

Create a MV project using the MV Workbench [6]

Poznámky: 

Před některé filtry se automaticky vloží další potřebné filtry tak, aby aplikace

fungovala správně, popř. ještě další možné filtry, které lze využít. O této inteligenci

Graf Builderu je již pojednáno v kap. „Základy technologie“ (Direct Show).

Nastavení jednotlivých filtrů lze změnit  dvojitým poklepáním myší na filtr

(kromě těch automaticky vložených). 

Hotové filter grafy jsou též k dispozici:

\Montivision Development Kit\samples\Mvp\ [6]

8.4 VYTVOŘENÍ NOVÉHO FILTRU V MV KIT 3.0  A MS

VISUAL C++ 6.0

Vytvoření DirectShow filtru je možné buď  přímo skrze DirectShow  nebo

použitím MontiVision Kit ve spolupráci s Microsoft Visual C++, který je popsán

v následujících odstavcích.
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Krok 1 – Vytvoření  projektu

Projekt se vytvoří ve Visual C++ podle nápovědy:

MVDevKit.chm: Componenets –> MV DirectShow Filter S DK –>

Create a new Filter SDK DLL (odkaz Wizards) [6]

a pojmenuje se jako „Pokus DLL“.

Pokud  se  to  nepovede  z  jakýchkoliv  důvodů  (např.  v  nabídce  vytvoření

nového  projektu  nebude  možnost  vytvořit  MontiVision  Filter  SDK),  lze  použít

ekvivalentní již vytvořený projekt:

\Montivision Development Kit\samples\Filter SDK\Bas ic SDK

filter [6]

Krok 2 – Napsání algoritmu do filtru, ladění 

– doplnění zdrojového souboru: Pokus DLL.cpp

V souboru Pokus DLL.cpp ve funkci TransformSample  je ve dvojitém

for-cyklu místo, kde jsou načítány pixely z videa. Následuje inverze a pixely

jsou poslány na výstup. Toto je místo, kam lze doplnit nový zdrojový text.

Jestli se tak nestane, bude tento filtr plnit pouze funkci inverze obrazu. Pro

začátek to samozřejmě stačí. O úpravách pojednává samostatná kapitola

„Úprava nového filtru“.

– kompilace a vytvoření (Build), vytvoří se soubor Pokus DLL.dll ve složce Debug

Krok 3 – Registrace filtru

Filtr je nutné zaregistrovat do operačního systému. Postupuje se dle:

MVDevKit.chm: Componenets –> MV DirectShow Filter S DK –>

Register the Filter SDK DLL [6]

s tím, že použitý příkaz bude vypadat např. takto:

regsvr32.exe "C:\..(cesta)..\Debug\pokus01DLL.dll"
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8.5 POUŽITÍ NOVÉHO FILTRU

Nově  vytvořený a zaregistrovaný filtr  se nyní  musí zařadit  do filter grafu

a tento filter graf vložit do aplikace, která:

– se vytvoří v MS Visual C++ podle této nápovědy:

MVDevKit.chm: Componenets –> MV Smart Active X Cont rol

–> Application Developed with MV Smart Control –>

Visual C++ 6.0 [6]

– nebo se využije již vytvořeného projektu: 

\Montivision Development Kit\samples\Vc\LoadFromStr ing

[6]. O této jednoduší možnosti pojednávají následující kapitoly.

8.6 PROJEKT LOAD-FROM-STRING

V projektu LoadFromString je jednoduchý program, který zobrazí video ze

zvoleného připojeného video zařízení, jakým může být kamera FireWire, USB nebo

analogová, nebo virtuální zařízení „MV Demo Source“.

Po připojení kamery k PC je třeba spustit program:

\Montivision Development Kit\samples\Vc\LoadFromStr ing

\Release\LoadFromString.exe [6]

Postup v MV Workbench je následující:

– otevřít soubor load.mvp v MV Workbench

– zrušit  stávající  spoje,  mezi  zdrojový  filtr  a  renderový  filtr  vložit  nový  filtr

(záložka Video – Transform Filters – ze seznamu vybrat Pokus01DLL  fltr.) 

– Propojit filtry, celý filter graf otestovat stisknutím Play

– Uložit soubor load.mvp
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Dalším krokem je export konfigurace filter grafu do zdrojového souboru:

– File –> Export –> Source... -> C++

– pojmenovat Filename: „GraphConfig“

– nastavit cestu na:

\Montivision Development Kit\samples\Vc\LoadFromStr ing

– OK

Tímto se přepíší původní soubory, na které se zbytek projektu odkazuje:

GraphConfig.cpp

GraphConfig.h,

\Montivision Development Kit\samples\Vc\LoadFromStr ing

\GraphConfig.h (.cpp)

Následující postup zní:

– smazat celou původní složku Debug

– otevřít  projekt ve Visual C++ (soubor LoadFromString.dsw) a sestavit  jej (F7

nebo  ikona  Build).  Tím  se  soubory   GraphConfig.cpp  a  .h  vložili  do

projektu a vytvořil se nový *.exe soubor ve složce Debug. 

   \Montivision Development Kit\samples\Vc\LoadFrom String

   \Debug\LoadFromString.exe [6]

– spustit tento soubor.

 

Mělo by být vidět okno s videem, které bylo modifikováno v novém filtru

PokusDLL  filter -  zatím  jen inverze původního obrazu. Tak bylo dosaženo

cíle  mít  aplikaci,  která  se  odkazuje  na  filter  graf,  ve  kterém  je  umístěn  nově

naprogramovaný filtr.

Všechny předchozí kroky jsou shrnuty do obr. 7.1.
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Obr. 7.1  Stručný návod na úpravu projektu LoadFromString

8.7 VYTVOŘENÍ NOVÉHO FILTRU V MV KIT 3.1  A MS

VISUAL STUDIO 2005

Vytvoření filtru je stejné jako v předchozích kapitolách, ale při použití MS

Visual Studia 2005 a MV Kit 3.1 bylo zaregistrováno  několik potíží v kroku 2 –

Debug projektu, které lze rychle vyřešit:

1. Problém: nelze najít soubor MVFilterSDK.h . Řešení: v souboru cpp se za

include  dopíše cesta, kde se má hledat. Tedy např.:

#include<C:\MontiVision Development Kit\include\MVF ilterSDK.h>
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2. Problém: nelze otevřít soubor MVFilterSDK.lib . Řešení: zkopíruje se

tato statická knihovna z cesty:

\Montivision Development Kit\lib\MVFilterSDK.lib [6]

do složky projektu.

8.8 ÚPRAVY NOVÉHO FILTRU

V předchozích kapitolách je postup, kterým se lze dostat od „čistého listu“

díky MontiVision  Kit  k  hotové aplikaci  (viz  obr.7.2a).  Jedna z  částí  postupu je

úprava algoritmu před vytvořením nového DLL filtru. 

Nyní se řeší, jak co nejefektivněji  zkoušet vytvořené úpravy v novém  filtru

(viz obr. 7.2b). Nejdříve je třeba vytvořit jednoduchý filter graf ve MV Workbench se

dvěma větvemi (obr. 7.3). Další postup je dle obr. 7.2b stejný až po registraci filtru.

V tomto okamžiku se vloží registrovaný filtr do Workbench, který již byl připraven.

Vyzkouší se, zda nový filtr funguje požadovaným způsobem. Až se tak stane, teprve

pak se implementuje do aplikace „LoadFromString“ tak, jak bylo popsáno dříve. 

Na obr. 7.2b je část, kdy se změní zdrojový text nového filtru ve Visual C++,

který vygeneroval MontiVision na základě knihovny MFC. Děje se tak ve dvojitém

for  cyklu,  který  pracuje  s  maticí  jistých  bytů.  Jejich  vysvětlení  je  uvedeno  ve

zdrojovém  textu  v  komentářích,  ale  výstižnější  je  znázornění  na  obr.  7.4.  Byla

použita taktéž nápověda MontiVision:

MVDevKit.chm: Componenets –> MV DirectShow Filter S DK –>

Implement your custom algorithm. [6]
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Obr. 7.2 Vytvoření nového filtru a) rychle, b) s úpravami
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Obr 7.3: Schéma zapojení filtrů (včetně nového) ve filter grafu v MV Workbench.

Obr. 7.4: Vzorová matice, se kterou se pracuje při programování nového filtru. Video

má velikost 7 x 11 pixelů.



ÚSTAV AUTOMATIZACE A M ĚŘÍCÍ TECHNIKY

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Vysoké učení technické v Brně
33

Následují úpravy zdrojového textu krok za krokem. Nejdříve se otestuje, zda

se vůbec nějaká změna ve filtru promítne ve výsledném videu. Z původního textu se

odstraní  negace  a  z  filtru  provádějící  inverzi  celého  obrazu  by  se  měl  stát  jen

průchozí filtr. Viz výpis 7.1.

for(  i =0;  i <iHeight ;  i ++ )

{

  for(  j =0;  j <iPitch ;  j ++ )    

  {

if( enabled )

{  * pOutBuffer ++ = ~(* pInBuffer ++);     }  // dulezity rádek

else

{      * pOutBuffer ++ = * pInBuffer ++;   }

  }

}

Výpis 7.1. Originál.[6]

Druhá změna: invertuje se jen roh obrazu, zbytek se ponechá beze změny.

Následující kód invertuje 5x7 pixelů v levém dolním okraji obrazu. Viz výpis 7.2.

for(  i =0;  i <iHeight ;  i ++ )

{

  for(  j =0;  j <iPitch ;  j ++ )    

  {

if( enabled )

      {  

        if(  ( i >=0)&&( i <=5)  && ( j >=0)  && ( j <=20))

        {    * pOutBuffer ++ = ~(* pInBuffer ++);      }

      }

else

{      * pOutBuffer ++ = * pInBuffer ++;   }

  }

}

Výpis 7.2. Druhá úprava

Ve třetím kroku se zanechají jen červené byty obrazu, ostaní se vynulují, viz výpis

7.3.
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int barva  = 2; //=0 pro jen modre   byty

//=1 pro jen zelene  byty

          //=2 pro jen cervene byty

   

for(  i =0;  i <iHeight ;  i ++ )

{

  for(  j =0;  j <iPitch ;  j ++ )    

  {

if( enabled )

{

if(  (( j - barva )%3)== 0 )

{  * pOutBuffer ++ = (* pInBuffer ++);     }

else

{ * pOutBuffer ++ =(* pInBuffer ++)* 0; }

}

else

{      * pOutBuffer ++ = * pInBuffer ++;   }

  }

}

Výpis 7.3. Třetí úprava

Ve čtvrtém kroku se vyjde z původního kódu, kde jeden příkaz (tzv. „důležitý

řádek“ z výpisu 7.1, viz výpis 7.4 vlevo) lze nahradit více  jednodušími příkazy dle

výpisu 7.4 vpravo. 

* pOutBuffer ++ = ~ (* pInBuffer ++); * pOutBuffer  = ~(* pInBuffer );

 pInBuffer   = pInBuffer  +1;

 pOutBuffer  = pOutBuffer +1;

Výpis 7.4. Důležitý řádek

Doposud se pracovalo s každým bytem zvlášť. Nyní se žádá provádět úpravy

s celým pixelem najednou (tzn. s každými třemi sousedními byty). Důležitý řádek lze

rozepsat na ještě  více řádků,  i  když provádí stále tu stejnou funkci,  tedy inverzi

celého obrazu.

if( j %3==0)

{

*( pOutBuffer +0)  = ~(  *( pInBuffer +0)  );   //blue

*( pOutBuffer +1)  = ~(  *( pInBuffer +1)  );   //green
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*( pOutBuffer +2)  = ~(  *( pInBuffer +2)  );   //red

pOutBuffer = pOutBuffer  +3;

pInBuffer  = pInBuffer   +3;

}

Výpis 7.5. Důležitý řádek

Teď  lze  provést  první  prakticky  použitelnou  úpravu  obrazu:  převod

barevného obrazu na stupně šedi. Celý dvojitý cyklus je na výpisu 7.6.

unsigned char pom, re , gr , bl ;

for(  i =0;  i <iHeight ;  i ++ )

{

  for(  j =0;  j <iPitch ;  j ++ )    

  {

      if( enabled )

{

   if( j %3==0)

   {

bl  = *( pInBuffer +0);

gr  = *( pInBuffer +1);

re  = *( pInBuffer +2);

pom = ( unsigned char)  ( 0.299 * re  + 0.587 * gr  + 0.114 * bl );

                                   //vzorec prevzat z [8]

*( pOutBuffer +0)  = pom;

*( pOutBuffer +1)  = pom;

*( pOutBuffer +2)  = pom;

pOutBuffer = pOutBuffer  +3;

pInBuffer  = pInBuffer   +3;

    }

}

else

{   * pOutBuffer ++ = * pInBuffer ++; }

  }

}

Výpis 7.5. Převod na stupně šedi

S videem lze provádět různé úpravy.
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8.9 SEJMUTÍ SNÍMKU, SEKVENCE SNÍMK Ů

MV Kit obsahuje i filtry pro sejmutí jednoho nebo několika snímků z videa.

Pro konvertování filmu do jednotlivých snímků (nebo naopak) lze použít program:

\MontiVision Development Kit\Samples\VC\ImageStream  [6]

Viz obr. 7.5.

Obr. 7.5: Program ImageStream pro převod videa na snímky

Bude-li žádáno sejmout snímek jen v definovaném okamžiku, použije se  jen

*.mvp soubor bez aplikace:

\Montivision Development Kit\samples\Mvp\Image and Video

Capture\ Capture Still Images.mvp [6]

Místo původního zdrojového filtru se vloží zdrojový filtr kamery (zde byla

použita USB webová kamera Logitech). Pak lze postupovat dvojím způsobem:

– otevřou se vlastnosti filtru „MV Image Grabbler“, spustí se filtr graf a tlačítkem

„Trigger“ se uloží aktuálně sejmutý snímek do určené složky na disku.
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– otevřou se vlastnosti filtru „MV I/O Bool Source“, kde je vidět stejné tlačítko

„Trigger“, nebo se může nastavit sejmutí snímků po zadané periodě. Viz obr. 7.6.

Obr. 7.6 Sejmutí snímků pomocí „Capture Still Images.mvp“

Za zdrojový filtr (Logitech QuickCam Messenger) je možné vložit nový filtr,

který provede s videem resp. snímky žádané operace.
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8.10 ULOŽENÍ VIDEA NEBO SNÍMK Ů NA DISK

V předešlém programu zajišťoval uložení snímků filtr „MV Image Grabbler“.

Při  ukládání  videa  se  musí dbát  na  správné  konvertovací  filtry  před  samotným

uložením tak, jak je to vidět z příkladu:

\Montivision Development Kit\samples\Mvp\Image and Video

Capture\ Simple Video Capture.mvp [6]

K vytvoření takového filtr grafu lze použít i MV průvodce, který byl doposud

opomíjen. Postup je následující:

– otevřít MV Workbench, menu Soubor, položka Wizard

– jednotlivými intuitivními volbami vybrat požadovanou operaci (např. typ

zdrojového filtru, vložení filtru úprav, uložení na disk, apod.)

– filter graf se sám vytvoří a propojí

8.11 ZPRACOVÁNÍ SEJMUTÝCH SNÍMK Ů

Je dán sejmutý snímek, nebo sekvence snímků a žádané úpravy. Platí vše, co

bylo doposud probráno s MV Workbench s tím, že na začátku filter grafu bude stát

filtr:

– MV Batch Image File Source pro načtení sekvence snímků zvolenou rychlostí

– nebo MV Image File Source pro načtení jednoho snímku

8.12 PROJEKT VMR CONTROL

Program VMR (Video Mixing Render) umí smíchat snímaný obraz (video)

s jiným statickým obrazem (např .obrázek png).
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Je nutné provést následující kroky:

1. Otevřít  již vytvořený projekt pro Visual C++:

\Montivision Development Kit\samples\Vc\VMR Control \

VMR Control.dsw [6]

2. Sestavit projekt (Build) a ve složce Debug zkusit spustit exe soubor:

\Montivision Development Kit\samples\Vc\VMR Control \

Debug\VMR Control.exe [6]

Otevře se okno aplikace, kde lze (stejně jako v jiných projektech) zvolit zdroj

videa. Jako přednastavený obrázek je použit obrázek s kulečníkem – ten nelze v

aplikaci měnit.  Jestli doposud vše funguje, je vhodné modifikovat tento program.

Nebude se zasahovat do zdrojových textů programu, ale jen se změní filter graf ve

Workbench. 

3. Otevřít vmr.mvp ve složce Debug (ne jiný !)

\Montivision Development Kit\samples\Vc\VMR Control \

Debug\vmr.mvp [6]

4. Změnit filter graf, např. nahradit zdrojový filtr s obrázkem kulečníku za filtr,

který přehrává video ze souboru. Byl zvolen „Pinnacle Avi Video Source“,

který však není součástí MontiVisionu. Uložit.

5. Opět spustit exe soubor:

\Montivision Development Kit\samples\Vc\VMR Control \

Debug\VMR Control.exe [6]

Zde jsou již vidět změny, které byly provedeny v mvp souboru.

Nabízí se otázka, zda lze smíchat dvě právě snímaná videa ze dvou kamer

současně, což by se mohlo hodit pro stereovizi. 
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8.13 STEREOVIZE - CÍL

Cílem je  vytvořit  fungující  filter  graf  se  dvěma zdrojovými  filtry,  dvěma

novými filtry a jedním rendrovacím smíchávajícím filtrem – viz obr 7.5.  K dispozici

byly dvě webové USB kamery Logitech QuickCam.

Obr. 7.5 Předpokládaný filter graf pro stereovizi.

8.14 STEREOVIZE – DVĚ SAMOSTATNÉ KAMERY

Po  nainstalování  ovladačů  kamery  a  připojení  obou  kamer  do  sběrnice

a následném spuštění MV Workbench se prozkoumají zdrojové filtry, viz obr. 7.6.

Budou  zde  jiné  sady   filtrů  (podle  nainstalovaných  ovladačů),  ale  musí  se  zde

nacházet dva totožné filtry Logitech, každý pro jednu kameru.

První zdrojový filtr se propojí přímo s rendrovacím filtrem a spustí se filter

graf. Objeví se obraz od první kamery. Vymaže se zdrojový filtr a zařadí se místo něj

stejnojmenný filtr druhé kamery. Objeví se obraz od druhé kamery. Nyní se otestuje,

zda jsou schopny běžet dvě kamery v jednom filter grafu, zatím nezávisle. Sestaví se

graf dle obr. 7.7. 

Zjistilo se, že jestli je současně nainstalováno Pinnacle Studio, filter graf dle

obr. 7.7 nebude fungovat správně, dokud se Pinnacle Studio neodinstaluje. Pinnacle

Studio je sice výborný nástroj pro editaci videa, ale jistým způsobem zasahuje do

MontiVision Development Kit. 
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Byly zaznamenány tyto obtíže:

– Viz obr.  7.7:  jedno video fungovalo správně,  z druhého se zobrazil  jen první

snímek nebo jen černo (pomohlo odinstalováni Pinnacle)

– v programu MV CaptureConfig se zobrazí pro každou kameru jen šikmé čáry, viz

obr. 7.8 (nepomohlo ani odinstalováni Pinnacle)

– Viz  obr.  7.6:  I  po  odinstalování  Pinnacle  Studia  zůstali  ve  MV Workbench

zdrojové  filtry  Pinnacle.  Možná  to  bylo  proto,  že  byla  potřeba  nejdříve

odinstalovat MontiVision Kit a pak Pinnacle Studio.

Obr. 7.6. Zdrojové filtry
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Obr. 7.7. Filter graf pro dvě nezávislé kamery.

Obr. 7.8 Chybné zobrazení videa

8.15 STEREOVIZE – MÍCHÁNÍ DVOU OBRAZ Ů

Až budou úspěšně fungovat dvě nezávislé kamery zároveň, smíchají se jejich

obrazy dle obr. 7.9. Bylo zjištěno, že při pokusu o spojení některých filtrů se ohlásí

chyba  a  spojení  nebylo  umožněno.  Řešením je  smazání  filtrů  a  jejich  opětovné

vložení do grafu. 

Filtry Color Space Converter musí být taktéž zařazeny. Doposud to

šlo i bez nich, ale teď by filtr VMR vykazoval opět šikmé čáry (obr 7.8).

Nyní  už  chybí  jen  předřadit  před  konvertery  nové  filtry,  které  vhodným

způsobem upraví obraz z levé a pravé kamery (obr. 7.5 – „nový filtr“). Následně lze
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celý filter graf zařadit do aplikace, případně popřemýšlet, jak by šlo smíchané video

uložit na disk.

Obr. 7.9 Filter graf pro smíchání dvou videí.

8.16 STEREOVIZE – TESTOVACÍ DRÁHA

K vývoji filtr ů pro stereovizi je třeba obrazy od dvou kamer. Byl sestaven

filter  graf,  který umožní nahrávat  dvě  videa zároveň.  Byl  vyroben stojan na dvě

kamery,  které  jsou  připevněny ke kolečkové  brusli,  aby nebyl  obraz  roztřesený.

Postavila se vhodná testovací dráha a projela se (obr. 7.10). Celý experiment i s pos-

tavením správné dráhy trval asi 7 hodin. 

Obr. 7.10 Testovací dráha pro stereovizi
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9. NASTAVENÍ PARAMETR Ů KAMERY

Předpokladem  je,  že  bylo  vyřešeno  připojení  kamery  k  počítači.  Obraz

získaný z kamery samotné však nemusí být optimální, může být např. rozmazaný

a příliš tmavý, či  zkreslený. Proto je potřeba provést nastavení parametrů kamery

a korekce obrazu.

9.1 NASTAVENÍ ZISKU

Zisk neboli jas je nutno nastavit podle prostředí, ve kterém kamera snímá.

Jas výsledného obrazu závisí na:

– velikosti čočky - větší čočkou se lépe osvětlí čip CCD či CMOS

- větší čočka poskytuje lepší obraz za šera 

– nastavení clony - maximálně otevřená clona = maximální průnik světla

- zavřená clona znamená malou štěrbinu pro průnik   

   světla. Používá se při přesvětlené scéně.

– doba uzávěrky = čas, po který je čip osvětlován

- krátký čas – pro rychlé scény

- dlouhý čas – pro tmavé scény, rychlé scény se   

   rozmazávají

Je potřeba vhodně  zvolit  kombinaci  těchto  tří  faktorů  pro  danou aplikaci

a podle toho vybrat vhodnou kameru.

 Problém by mohly tvořit tyto typy scén:

– snímání v šeru

– snímání v protisvětle (tzv. Back Light)

– snímání lesklé plochy, kterou přímo osvětluje zdroj světla

Mnohdy lze také nastavit zisk i jednotlivých barev RGB zvlášť, tedy zisk

červené,  zelené a modré složky.  To se může hodit  např.  v  situaci,  kdy snímaný

předmět osvětluje barevné světlo, nikoliv bílé.
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Je uveden konkrétní  příklad,  kdy již  byly  nainstalovány ovladače k  USB

webové kameře Logitech. Je několik způsobů, jak nastavit zmíněné parametry:

– otevřít s ovladači nainstalovaný program Logitech QuickCam, stiknout tlačítko

Logitech  Control  Panel  a  na  nově  otevřeném  okně  Camera

Settings  tlačítko Driver Settings . Otevře se okno, viz obr. 8.1.

– otevřít  MV  Workbench,  vložit  zdrojový  filtr  Logitech  QuickCam

Messenger    a dvojitým poklepáním myší se  zobrazí okno, viz obr. 8.1.

Obr. 8.1 Nastavení parametrů USB kamery Logitech
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9.2 NASTAVENÍ OSTŘENÍ

Je potřeba, aby byl  snímaný obraz správně  zaostřen. Nestane-li se tak, lze

v horším případě provést dodatečné ostření i programově. Ostření u kamer může být:

– automatické (AF – automatic focus)

– manuální (MF – manual focus)

Lepší  kamery  mají  oba  režimy  ostření,  mezi  kterými  lze  přepínat.

Automatické ostření je  výhodné např. pro kameru umístěnou na mobilním robotu,

který se pohybuje v prostředí a potřebuje ostřit podle potřeby do blízka  a do dálky.

Nevýhodné je ale např. v situaci, kdy statická kamera snímá předměty na běžícím

pásu. V momentě, kdy je v záběru kamery jen pás bez předmětu, automatické ostření

nemá žádnou hranu v obraze, podle které by mohlo zaostřit. Když vjede předmět do

scény, chvíli trvá, než se předmět zaostří. 

Oblast, kterou lze zaostřit,  se mění se  vzdáleností snímaného předmětu od

objektivu, viz obr. 8.2. Je proto těžší zaostřit předměty umístěné blízko objektivu.

Obr. 8.2  Zaostření a) na blízký předmět, b) na vzdálený předmět.

9.3 NASTAVENÍ TV NORMY

Existují dvě důležité televizní normy:

1. norma PAL – 25 snímků za sekundu, používá se v Evropě

2. norma NTSC - 29.97 snímků za sekundu, používá se v Americe, Asii



ÚSTAV AUTOMATIZACE A M ĚŘÍCÍ TECHNIKY

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Vysoké učení technické v Brně
47

Problém nastane např.  při  zapojení  analogové  kamery,  která  má výstupní

signál dle PAL a současném chybném  nastavení snímání v počítači na NTSC. Obraz

je zkreslen, jak to lze vidět na obr. 8.3b.

Obr. 8.3  Snímání scény analogovou kamerou: a) správně, b) chybně

9.4 KOREKCE ZKRESLENÍ ČOČKY - EXPERIMENT

Každá optická čočka více či méně zkresluje. Nejhorší případ je, když malá

čočka snímá scénu na krátkou vzdálennost – viz obr. 8.4, byla použita  miniaturní

bezpečnostní  kamera F-OS-RS2420CA. Na referenčním obrazci  (rovná plocha se

čtverečkovaným papírem) lze na okrajích vidět zaoblení, tedy nežádoucí zkreslení

typu soudek. Pro průmyslové aplikace je potřeba provést korekci.

Obr 8.4 Zkreslení čočky typu soudek
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Následující experiment ukazuje korekci zkreslení kamery F-OS-RS2420CA. 

Pro experiment byly potřeba tyto pomůcky:

– nástroj z MV Kit:

– \Montivision Development Kit\bin\MV CamCalib.exe [6]

– nápověda:

MVDevKit.chm: Getting Started –> Camera Calibration  [6]

– vytisknutý  kalibračni obrázek - šachovnice 10 x 7 čtverců (viz příloha 3)

– sestavená testovací stanice s kamerou a osvětlením (viz obr. 8.5.)

Obr. 8.5. Kalibrační testovací stanice

Z nápovědy je patrno, že bude nutné obrázek se šachovnicí otáčet horizon-

tálně i vertikálně. Tomu byl přizpůsoben experiment: 

– vertikální naklápění je zajištěno promáčklou vodorovnou úsečkou v lepenkovém

papíře

– horizontálně se nebude naklápět šachovnice, ale bude se posouvat kamera po

stole tak, aby s osou obrázku svírala ostrý úhel. Výsledný efekt bude stejný. Viz

obr. 8.6. 
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Obr. 8.6. Detaily testovací stanice

Následuje otevření programu MV CamCalib  a postup dle nápovědy. V okně

programu se nezobrazí originální obraz z kamery (obr. 8.7a) nýbrž obraz  doplněný

o kalibrační terčíky (obr. 8.7.b). 

Obr. 8.7 Obraz z kamery a) originální b) doplněný

Je vidět,  že terčíky běhají po obraze a místy mohou svítit červeně.  Až po

nastavení správného počtu čtverců šachovnice ( 10 x 7) se všechny terčíky umístí na

správné místo. Až všechny svítí zeleně, je vše v pořádku. V případě, že se některý

krajní terčík rozsvítí  červeně,  znamená to, že jej  program již nedokáže detekovat

a musí se natočit kamera tak, aby se terčík vešel do obrazu. 
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Upozornění:

– List box „Columns“ nezobrazuje od číslice 10 nahoru správně. Ukazuje 0 místo

10, 1 místo 11. Funguje však správně: když se nastaví 10, bude to nastaveno.

– Do uvedených políček se zadává skutečný počet řádků  a sloupců  šachovnice,

nikoliv počet průsečíků (terčíků). Na obr. 8.7b je tedy 10 x 7 čtverců šachovnice,

zatímco terčíků je 9 x 6.

V tomto okamžiku lze začít se samotnou kalibrací. Po stole se bude posouvat

kamera doleva a doprava, pak se umístí na původní středovou pozici a naklopí se

šachovnice. Vše nechť je prováděno tak, aby kamera byla pořád ve stejné vzdálenosti

od středu šachovnice.  Kalibrace totiž bude účinná jen pro tu danou vzdálenost. Je

vhodné nastavit cca. devět kalibračních snímků s periodou pět sekund. Na obr. 8.8.

jsou sejmuté pohledy a na obr. 8.9. pak kalibrovaný již nezkreslený obraz.

Obr. 8.8. Sejmuté kalibrační snímky
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Obr. 8.9. Obraz a) původní zkreslený, b) kalibrovaný

Je třeba uložit soustavu parametrů jako *.mvc soubor, pak do MV Wokrbench

vložit  za  zdrojový filtr  kalibrační  filtr,  který načte  tento soubor.  Video za tímto

filtrem bude nezkreslené.
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10. PROGRAMY VIDEO OCX  

Video OCX [7] je soubor programů používajících starší technologie  Video

for Windows (VFW). Video OCX je zde uvedeno jen pro srovnání např. s DirectX-

ovým PlayCap. 

Balíček obsahuje několik základních jednoduchých programů s kompletními

zdrojovými soubory a částečnými nápovědami. Níže jsou zmíněna jména programů

a  jejich  funkce,  z  nichž  většina  fungovala.  Program  si  sám  našel  zařízení

(analogovou kameru), které bylo připojeno přes VIVO na grafické kartě ATI Radeon

9250.

Visual C++ Advanced

- zobrazení videa, přehrávání vzad, ukládání snímku do formátu bmp, jpg , 

do schránky

Visual C++ Recorder

- zobrazení videa, nahrávání do formátu  avi  a komprese (ta nefungovala,  

nejbyly k dispozici potřebné kodeky)

Visual C++ Simple

- zobrazení videa bez možnosti ukládání (dobrý začátek pro zkoumání)

Visual C++ Simple Movie Recorder

 - zobrazení videa , ukládání do formátu avi

Visual C++ VideoOCXTools

-zobrazení  videa,  vytváření  základních  efektů  (prahování,  titulky  apod),  

neumí ukládat do souboru
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VideoOCX.chm - nápověda ke všem programům

VideoOCXTools.chm - nápověda k základním efektům

Za povšimnutí stojí tyto informace na stránkách výrobce VideoOCX: 

Přiložené DVD: \verze VideoOCX.mht [7]

– OCX verze 1.5 umožňuje přímý přístup k pixelům v obraze

– OCX verze 1.52 umožňuje připojení více kamer



ÚSTAV AUTOMATIZACE A M ĚŘÍCÍ TECHNIKY

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Vysoké učení technické v Brně
54

11. KONKRÉTNÍ PRŮMYSLOVÁ APLIKACE

Po zvládnutí  základních úkonů  s MontiVision Kit  lze vytvořit  smysluplný

program,  který  bude  vykonávat  požadovanou  činnost,  tedy  daným  způsobem

zpracovávat obraz a číst z něj automaticky informace. 

Jako příklad je uvedena část návrhu autonomního mobilního robota, který byl

určený pro soutěž Robotour 2007, konkrétně algoritmus pro zpracování obrazu z ka-

mery připevněné na robotovi. V záběru kamery byla cesta a úkolem bylo z tohoto

obrazu  dostat informaci, kterým směrem má robot jet tak, aby se udržel na cestě.

Algoritmus byl testován nejdříve na jednotlivých fotografiích. Základem byl

program z předmětu „Základy počítačové grafiky“ z Fakulty Informatiky VUT [9].

Až  program vykazoval  přesvědčivé výsledky,  byl  převeden do DirectShow skrze

MontiVision Development Kit, aby fungoval pro video z připojené kamery. 

Projekty lze nalézt na přiloženém DVD:

Přiložené DVD: \Robotour\2_programovani\robo09\

Přiložené DVD: \Robotour\4_prevod_do_mv\robo15_4\

11.1 CÍL PROJEKTU

Cílem bylo vytvořit  základní testovací verzi programu, na jehož vstupu je

předpokládán obrázek (bitmapa: 640 x  480 pixelů)  s  obrazem rovné nebo mírně

zatočené cesty a pokud možno bez horizontu. Cesta může být na obrázku pootočena

takovým způsobem, jakým by to odpovídalo natočení mobilního robota. Pro začátek

se  nepředpokládají  v  obraze  výrazné  stíny  (např.  od  kmenů  stromů).  Výstupem

programu má být číslo udávající doporučený směr jízdy (tj. směr a velikost zatočení

tímto směrem), případně chybové hlášení při  hrozící havárii nebo při neúspěšném

určení směru.
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11.2 ALGORITMUS PRO ZPRACOVÁNÍ OBRAZU – PRVNÍ

PŘIBLÍŽENÍ

Rámcovou činnost programu popisuje tato kapitola, detailnější popis je v ná-

sledující kapitole „druhé přiblížení“.

Celý algoritmus je vytvořen tak, aby byl co nejvíce přizpůsobivý v terénu

pomocí konstant na vstupu. 

Krok 1 : Segmentace obrazu na výřezy. Berou se v úvahu rušivé okraje objektivu (na

obr. 10.1 zelenou čarou). Optimální počet výřezů se určí při testování robota. Pro

testování programu bylo zvoleno 11 x 9 výřezů. 

Krok 2:  Vypočítání průměru v RGB pro každý výřez, neboli efekt „mozaika“. Pro

úsporu času lze zpracovávat jen každý několikátý pixel (veličina „kkp“). S ohledem

vlivu této veličiny na správnost výsledného směru bylo zvoleno počítání s každým

desátým pixelem (viz obr. 10.2). Graf 10.1 udává závislost času, který je potřeba od

okamžiku hotového načtení obrazu do konce výpočtu směru, na veličině kkp. Použitý

procesor je AMD Sempron 2800+, pro jiný procesor bude změněna  vertikální osa na

grafu. Je patrno, že z časového hlediska lze připustit zpracování až každého třetího

pixelu.

Krok 3:  Načtení vzoru cesty. Definovaly se tři výřezy, které jsou vždy brány jako

cesta,  viz  obr.  10.2  červeně.  Vůči  těmto  referenčním  výřezům jsou  přepočítány

všechny ostatní výřezy na hodnotu 100% až 0%, tedy fakt, že se daný výřez shoduje

od 100% s referenční cestou (tzn. je to cesta), až na 0% (tzn. ve výřezu je tráva). V

obr. 10.3 je cesta černou barvou (100%), tráva bílou barvou (0%).

Krok  4:  Určení  směru  cesty.  Zatím  je  jednoduchý  a  je  potřeba  jej  zdokonalit.

Zakládá se na vertikálním dělení výřezů na levou a pravou polovinu. Pro každou je

spočítán vážený průměr hodnot v levých a pravých výřezech (obr 10.4). Podle toho,

ve které polovině je větší průměr (%), se určí směr zahnutí (doleva, doprava, rovně).

Rozdíl průměru levé a pravé poloviny udává velikost zahnutí. Výstupem je číslo -8

až +8, kde -8 znamená zahnutí maximálně doleva, +8 zahnutí max. doprava.
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Obr. 10.1 Dělení obrazu na výřezy

Obr. 10.2 Mozaika a zvolení referenčních výřezů ( červená znamená: „toto je vždy

cesta“)
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Obr. 10.3: Převod na úrovně procent shody s referenčními výřezy (černá = cesta).

Obr. 10.4  Levá a pravá polovina (modře). Vyhodnocení směru: +6 (zahnout ostřeji

doprava)

Poznámka ke kroku 3 (obr.10.3): 

 Byl  zvolen mechanismus, kdy je referenční vzor cesty načítán z každého

obrazu. To má tu výhodu, že startuje-li  robot  z požadovaného povrchu (v  tomto

případě beton), měl by se na tomto povrchu udržet celou dobu jízdy. Avšak dojde-li
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k  nečekaným  událostem  a  v  místě  referenčních  výřezů  bude  jen  tráva,  bude

považovat za referenční tuto trávu a pojede po ní. Teoreticky by k této situaci nemělo

dojít,  protože objeví-li  se v jednom ze třech referenčních výřezech kousek trávy,

bude to vyhodnoceno jako chyba a robot by měl zastavit, kousek couvnout a pak

pokračovat se zpracováním celého obrazu znovu. Viz obr 10.10, scéna R63.

Jiný  mechanismus  by mohl  fungovat  tak,  že  nejdříve  projedu  s  robotem

očekávané typy povrchů  cesty (beton,  písek,  dlaždice apod.)  a pro každý povrch

osvětlený sluncem a pro povrch ve stínu načtu do pomocného souboru referenční

vzor pro každý povrch. Až pojede robot „naostro“,  bude brát  referenci  nikoliv z

obrazu, ale ze souboru. Do souboru lze také přidat vzory povrchů cest, po kterých

robot určitě nemá jezdit (tráva apod.). Program bude upřednostňovat např. referenci

betonu na slunci, když selže tento vzor, vezme referenci betonu ve stínu. Když selže

i tento, vezme referenci povrchu písek atd. 

Graf 10.1 Závislost celkové doby trvání výpočtů na veličině kkp (zpracovat

každý k-tý pixel v obraze) pro procesor AMD Sempron 2800+
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11.3 ALGORTIMUS PRO ZPRACOVÁNÍ OBRAZU – DRUHÉ

PŘIBLÍŽENÍ

V následujících kapitolách  je rozebrána podrobnější popis činnosti programu.

 

11.4 ČÁSTI PROJEKTU

Projekt  je  dělen  do  dvou  *.cpp  souborů  a  jednoho  *.h  souboru

(main.cpp, main.h, robo.cpp ). Projekt byl editován v Dev-C++ a sestaven

přes příkazovou řádku ve Windows.

Soubor  main.cpp [9]  ke své činnosti  používá grafickou knihovnu Glut.

Způsob načítání  obrazu použitý v  main.cpp  slouží  jen pro tuto testovací  verzi

programu – nebude dále rozebírán. Ve skutečnosti bude nahrazen skrze MontiVision

Development  Kit.  V  souboru  jsou  na  stisk  kláves  volány  funkce  ze  souboru

robo.cpp .

V souboru  main.h [9]  jsou hlavičky funkcí, které se vyskytují  v souboru

robo.cpp. 

Soubor  robo.cpp pak  již  obsahuje  vstupní  parametry  celého  algoritmu

a  funkce pro zpracování obrazu, které budou na robotovi použity. Tímto souborem

se  budu  v  dalším  výkladu  zabývat.  Soubor  obsahuje  množství  komentářů  pro

pochopení i nejmenších detailů, které zde nebudou rozebírány.

11.5 VSTUPNÍ PARAMETRY V SOUBORU „ROBO.CPP“

Velké  množství  vstupních  parametrů  zajišťuje flexibilitu  algoritmu  pro

následné testování. Tyto parametry jsou zatím umístěny v souboru robo.cpp , ale

později bude samozřejmostí jejich načítání ze samostatného souboru. Jako optimální
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byla zvolena kombinace hodnot parametrů, které jsou na výpisu 10.1. Na obr. 10.6

jsou některé z nich přehledně znázorněny. 

const int rusokrajh  = 5;   //rusive okrajove efekty

const int rusokrajd  = 5;

const int rusokrajl  = 5;

const int rusokrajp  = 5;

const int pocetvyrx  = 11 ; //pocet vyrezu v ose x (liche c.)

const int pocetvyry  = 9 ;  //pocet vyrezu v ose y (liche c.)

const int kkp =10;          // zpracuj kazdy kolikaty pixel?

                          // (pro vypocet prumeru)

const bool um=0;           //ukazuj mezivysledky 1=ano/0=ne    

const bool umriz =0;        //ukaz mriz fce namr1 1=ano/0=ne

const bool ucas =0;         // ukaz cas, nastav um=0 a umriz=0,

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

const int pocvzo =3;       //funkce porco1: pocet vzoru cesty   // 

                                                               

const int vzor0x =4;        //funkce porco1: indexy pole P[][]

const int vzor0y =2;

const int vzor1x =5;        //necht je vzor1x uprostred obrazu

const int vzor1y =2;

const int vzor2x =6;        //funkce porco1: indexy pole P[][]

const int vzor2y =2;

const int rvvp = 10;        // funkce urcismer: rozdil vzorovych  

                          // vyrezu v procentech  

const int vahay [ pocetvyry ]=  { 15,  14,  13,  12,  11,  10,  9,  8,  7};

                          //funkce urcismer: vahy pro vazeny prumer

                          // leve a prave poloviny. vahay[0] je

                          // nejbliz kamery, tj. spodni radek 

                          //obrazu

const int iyhp [ 2]  = { 6, 8};      //Index (Ypsilonu) vsech vyrezu 

                               //  Horniho Pasma, ...={od,do}

const int pcvhp =35;             //procent cesty v hornim pasmu,  

                               //  rozsah 0-100

Výpis 10.1 Vstupní parametry algoritmu
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Obr. 10.6  Znázornění významu některých parametrů.
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11.6 DŮLEŽITÁ POLE V SOUBORU „ROBO.CPP“

Byla  definována  tři  hlavní  pole,  jejichž  význam  je  zásadní.  Tato  pole

vystupují  téměř  ve  všech  funkcích  v  tomto  souboru.  První  dva  indexy  jsou

souřadnice v obraze. Na obr. 10.6 je vidět rozmístění pole P. Stejné rozmístění platí i

pro pole V a R. Význam třetích indexů je vysvětlen ve výpisu 10.2

int V[ pocetvyrx ][ pocetvyry ][ 4];         //pole vyrezu

 // V[][][0] ... xmin

 // V[][][1] ... xmax

 // V[][][2] ... ymin

 // V[][][3] ... ymax

int P[ pocetvyrx ][ pocetvyry ][ 7];         //pole prumeru pro vyrezy

                                       // (bere kazdy pixel) 

 // P[][][0] ... soucetR=0

 // P[][][1] ... soucetG=0

 // P[][][2] ... soucetB=0

 // P[][][3] ... delitel=0

 // P[][][4] ... prumerR=0

 // P[][][5] ... prumerG=0

 // P[][][6] ... prumerB=0 

int R[ pocetvyrx ][ pocetvyry ][ 4];        //pole rozdilu pro vyrezy   

  // R[][][0] ... rozdilR

  // R[][][1] ... rozdilG

  // R[][][2] ... rozdilB

  // R[][][3] ... rozdilcelk   

Výpis 10.2 Důležitá pole a jejich význam
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Obr.10.7  Význam třetího indexu pole V.

11.7 PŘEHLED FUNKCÍ V SOUBORU „ROBO.CPP“

Přehled funkcí v souboru Robo.cpp  je uveden v tab. 10.1.

jméno funkce

 - hlavní činnost

doplňková činnost při

ukazování mezivýsledků

 ( if(um==1)  )

poznámky +  která klávesa
vyvolává funkci

void namr(...)

- naplní pole V

- tisk pole V do souboru

d_mriz.txt

- nakreslení mříže pomocí

V do obrázku ( if(umriz==1) )

klávesa N

if (ucas==1) zapni stopky

void vypru( char prepinac)

- nulování pole P

- naplnění pole P

- výpočet průměrů RGB pro

každý výřez. 

- tisk pole P do d_poleP.txt

- vykreslení mozaiky do

obrazu

klávesa A (all)

nebo klávesy R, G, B

Nechť je přepínač=´a´, tedy
zmáčknuta klávesa A.
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int median(inpole, outpole) - setřídí inpole podle velikosti

prvků a uloží do outpole,

najde median

NEPOUŽITO, protože výsledky
průměru a mediánu jsou velmi
podobné. Počítat průměr je
jednodušší.  

void nvc1()

- z prostředního výřezu

v obraze vezme všechny

pixely, setřídí jejich R-,G-,

B- složky, udělá z nich

medián (volání int

median(..) ) a uloží do

souboru d_vcest.txt. 

ZATIM NEPOUŽITO, protože

zatím se nenačítají vzory cest

přímo z obrazu.

- volání klávesou M

void porco1(..)

-  vezme zvolené ref výřezy

jako vzor cesty z pole P

- naplnění pole R (k tomu

potřebuje pole P)

- tisk pole R do souboru

d_porco1.txt

- provede výpočty pro

vykreslení mozaiky v úrovních

0-100% shody s ref. vzorem

cesty, zaokrouhleno na 10ky

procent (naplní pomocné pole

Rp)

- vykreslí mozaiku 0-100%

klávesa P

int urcismer(..)

- vstupem je pole R

(0,1,2,...99,100 % shody)

- algoritmus pro určení

směru (potřeba parametrů

rvvp, iyhp, ixhp, pcvhp,

vahay[..]  ) - kontrolu a některé

mezivýsledky uložit do

d_urcismer.txt .

klavesa P (voláno automaticky

po funkci porco1)

if (ucas==1) zastavit stopky

uložit statistiku do souboru
d_stati.txt

Tab. 10.1  Přehled funkcí v souboru „robo.cpp“
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funkce   int urcismer()   vrací tyto hodnoty   (a zobrazí je v druhém okně):

-20 až +20 vypočtený směr cesty (prakticky vychází: -8 až +8, viz obr. 10.8) 

100 chyba 100: neurčen žádný směr – chyba v algoritmu

2xx chyba 200: chybný vzor cesty (asi se do něj dostal kousek trávy). 

 Vzorové výřezy se navzájem liší o více než xx procent.

3xx chyba 300: „slepá ulička“, neboli najetí na obrubník kolmo. V horním 

pásmu je jen xx procent cesty, což nestačí (vjel by na trávu)

Obr. 10.8 Směry, které vrací funkce urcismer()

11.8 SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

Program se spouští souborem main.exe  a lze jej ovládat dvěma přístupy:

a)  buď  případ  „Krokování“ :  postupně  s  průběžným  zobrazováním  upraveného

obrazu a zápisu numerických hodnot do kontrolních textových souborů 

b) nebo případ „Rychlý výpočet“ , kdy se zobrazí pouze načtený obraz bez úprav

a proběhnou všechny nutné výpočty bez pomocných průběžných zobrazování, které

by výpočet zdržovaly. Viz tab. 10.2. 
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Krokování Rychlý výpočet
nastavit parametry:

um = 1;

umriz = 1;

ucas = 1;

nastavit parametry:

um = 0;

umriz = 0;

ucas = 0;
ovládat program stiskem kláves:

L (načti obraz, load bmp)

N (nakresli mříž)

L (znovu načti obraz, pro umriz=0     

      tento krok není nutný)

A (nakresli mozaiku pro všechny tři     

      složky R,G i B, nebo nakresli 

      mozaiku pro jednotlivé složky 

      pomocí kláves R, G a B)

P (počítej směr)

ovládat program stiskem kláves

V (vypočti všechno)

průběžně sledovat okno s obrazem

průběžně sledovat okno s výsledky sledovat okno s výsledky
Tab. 10.2  Spouštění programu

Po spuštění programu pomocí main.exe  se otevřou dvě okna: jedno, kde se

bude  pracovat  s  obrazem  a  druhé,  kde  se  zobrazí  (textově)  provedené  úkony

a výsledky. 

11.9 VÝSLEDKY TESTOVÁNÍ ALGORITMU

Na obr. 10.9 a obr. 10.10 je vidět, že pokud nenastane chyba 2xx, nebo 3xx,

při  které je potřeba robota zastavit a kousek couvnout, vykazuje program správné

směry. Vyjímkou je obr. R63, kdy byl načten špatný vzor cesty (tedy tráva). Robot by

dále zahnul na trávu. Tento případ by v praxi neměl nastat. 

Algoritmus funguje dobře pro případy rovné cesty bez rušivých stínů.
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Obr. 10.9 Výsledky
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Obr. 10.10 Výsledky
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11.10  NÁVAZNOST PROJEKTU NA MONTIVISION KIT

Celý  algoritmus  lze  převést  do  MontiVision  Kit.  Kapitola  7.8.  „Úpravy

nového filtru“, resp. výpis 7.5 jsou pro tento převod vhodné. 

Uvnitř  nového filtru budou naprogramovány všechny potřebné úpravy,  ale

bez  pomocných  zobrazování  a  bez  ukládání  výsledků  do  textových  souborů.

Algoritmus byl již prověřen a tyto činnosti by zpomalovali běh programu. K určo-

vání směru jízdy bude doprogramována ještě funkce pro určování rychlosti robota.

Výstupní informace budou zobrazovány grafickými ukazateli. Viz obr. 10.11.

Dále je potřeba vzít v úvahu fakt, že funkce TransformSample  ve filtru je

volána s každým příchozím snímkem (tedy 25 krát za sekundu). Musí se zajistit, aby

snímky přicházely na vstup filtru jednou za požadovaný čas. To lze provést až ve

filter grafu, resp. v MV Workbench, dle obr. 10.12. Video se také uloží na disk.

Obr. 10.11 Rychlostní a směrový grafický ukazatel.
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Legenda:  

A - zdrojové video E - video s graf. ukazateli

B – video o velikosti 640 x 480 px F - video po kompresi

C – video o rychlosti 12,5 snímků / sec G - datový tok

D – video ve formátu RGB

Obr10.12 Filter graf projektu.
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Obr. 10.13 Výsledky
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11.11 ZÁVĚREČNÉ ZHODNOCENÍ

Program  fungující  pod  MontiVision  Kit  vykazuje  velmi  dobré  výsledky

kvalitou i  rychlostí  vyhodnocování.  Viz  obr.  10.13 a  videa na přiloženém DVD.

Původně se očekávalo zpoždění způsobené výpočty jedna sekunda, avšak skutečnost

je 39 milisekund. To sice odpovídá typické rychlosti videa 25 snímků za sekundu, ale

pro jistotu byla v projektu použita rychlost poloviční.

Na obr. 10.13 (situace B01) lze vidět správné vyhodnocení obrazu - je třeba

zahnout  ostře  doleva  a  jet  pomalou  rychlostí.  Otočí-li  se  robot  přesto  špatným

směrem (situace B02 a B03), nastane chybové hlášení a pokyn k couvání.

Ostatní situace na obr. 10.13 (S04 až S08) byly správně vyhodnoceny. Došlo

se k závěru, že algoritmus, který zpracovává obraz plošně (po výřezech), je vhodný

nejen pro rozpoznávání cesty s nezpevněným okrajem, ale i  pro cesty s rušivými

stíny.  V těchto  případech by mohlo být  obyčejné prahování  obrazu a  prokládání

okrajů cest např. přímkovými úseky velmi zavádějící.

Program je možno nadále vylepšovat na základě praktického zkoušení a pro

případy různých tvarů cest, včetně křižovatek. 

Vypracování projektu  trvalo cca. 70 hodin čistého času práce. 
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12. ZÁVĚR

Hledal jsem prostředí vhodné pro práci se vstupními zařízeními pro snímání

obrazu,  které  se  zakládá  na  technologii  DirectX.  První  variantou,  kterou  jsem

důkladně  prozkoumal,  byl  program  PlayCap  z  nástroje  DirextX Software

Development Kit společnosti Microsoft [5]. Program pouze zobrazuje video z ka-

mery. 

Detailně jsem popsal činnost PlayCap v příloze 5, kterou lze použít pro výuku

v předmětu Počítačové vidění (MPOV). Pro legální uvedení přílohy 5 v diplomové

práci jsem si obstaral potřebné povolení společnosti Microsoft.

Jako jednodušší možnost vytvoření vhodného prostředí pro práci s kamerami

se ukázalo použití nástroje MontiVision Development Kit [6] – viz kap. 7. Nástroj je

vhodný k  vytvoření aplikace s vlastním DirecShow filtrem, který zpracuje obraz

požadovaným  způsobem.  Podrobně  to  popisuji  a  demonstruji  na  programu

LoadFromString [6]. 

Dále jsem provedl sejmutí snímku a sekvence snímků z videa (viz kap.7.9).

Zpracovat je bylo možné stejným způsobem jako video. Nechybí ani uložení snímků

či videa na disk.

Nad rámec zadání práce jsem vyřešil současné připojení dvou kamer k po-

čítači  pro  stereovizi.  Sestavil  jsem  testovací  dráhu  a  podvozek  s  připevněnými

kamerami, který dráhou projel. Uložil jsem tato videa na disk pro další zpracování. 

Kapitola 7 je stěžejní částí diplomové práce, kterou lze použít jako základ pro

aplikace zpracování obrazu na cvičeních předmětu MPOV. 

V kapitole 8 jsem uvedl možnosti nastavení parametrů již připojené kamery

a taktéž problémy z praxe, se kterými se můžeme setkat. Vycházel jsem z osobních

zkušeností. Sestavil jsem testovací stanici pro korekci zkreslení čočky. Experiment se

opíral o MontiVision Development Kit [6].
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V kapitole 10 popisuji můj semestrální projekt z předmětu Robotika (MRBT)

o  kameře na  autonomním mobilním robotovi.  Jde o  praktický příklad  konkrétní

průmyslové aplikace s kamerou. Vytvořil jsem program, který z obrazu automaticky

vyhodnotí směr a rychlost jízdy robota. Tento projekt jsem převedl díky MontiVision

Development Kit  [6] do DirectX.
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14. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

ACM = Audio Compression Manager

AF = automatické ostření

AVI = prokládaný formát video souboru, nekomprimovaný 

(audio-video interleaved)

capture = záznam z hardwarového zařízení (dosl. angl. zachycení)

COM = objekt v DirectShow, též filtr (component object model)

dataflow = tok dat určitým směrem

DirectShow = technologie pro multimedia ve Windows

DirectX = součást Directshow

DLL = Dynamik-link Library

DMO = DirectX Media Object

GUIDs = Globally unique identifiers

IID = Interface Identifier

IDL = Interface Definition Language

MF = manuální ostření

MFC = knihovna C++ Microsoft Foundation Class

MP3 = komprimovaný formát audio souboru

MPEG = komprimovaný formát video souboru

OLE =  propojení a vkládání objektů,  nebo též: objektová výměna dat 

(Object linking and embedding )

paket = řetězec bitů

Plug and Play = automatická konfigurace při zapnutí napájení nebo resetu

ring 0, ring3 = režimy oprávnění procesoru
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SDK = vývojářský sw nástroj od Microsoftu (Software Developer Kit)

VCM = Video Compression Manager

VFW = Video for Windows 

WDM = Windows Driver Model

Windows API = Application programming interface (starší programovací prostředí 

založené na jazyku C)

WMR = Video Mixing Render
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15.  SEZNAM PŘÍLOH

Příloha 1: E-maily se společností Microsoft

Příloha 2: E-maily s firmou  Ing.-Büro Cymontkowski

Příloha 3: Kalibrační šachovnice

Příloha 4: Obsah přiloženého DVD

Příloha 5: Program PlayCap

UPOZORNĚNÍ: PŘÍLOHA 5 – „PROGRAM PLAYCAP“ JE UR ČENA

VÝHRADN Ě  PRO  VNITŘNÍ  POUŽITÍ  FEKT  VUT  !  SPOLE ČNOST

MICROSOFT  VLASTNÍ   AUTORSKÁ  PRÁVA K  T ĚMTO   TEXT ŮM  !

JAKÉKOLIV ŠÍ ŘENÍ MIMO FEKT VUT JE NELEGÁLNÍ.
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16. PŘÍLOHA 1: E-MAILY SE SPOLE ČNOSTÍ

MICROSOFT

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Adresát: czinfo@microsoft.com

Předmět: Žádost o povolení - DX SDK a Visual Cpp 6.0

Dobrý den,

jsem student Vysokého učení technického v Brně  a píši diplomovou práci ohledně propojení

kamer s počitačem. Stáhl jsem si DirectX SDK.

Náš  ústav  se  zajímá  o  DX  SDK.  Zkoumal  jsem  program  PlayCap

(Dxsdk\Samples\C++\DirectShow\Capture\PlayCap)  skrze  nápovědu  DX  SDK a  nápovědu  Visual

C++ 6.0. Překlad a porozumění programu mi trvaly delší čas a chtěl bych usnadnit výuku studentům,

kterí po mě převezmou práci. Moje práce má být jakýmsi návodem,  manuálem sloužícím jen pro

výuku -  nikoliv pro podnikání. Chtěl  bych do ní zařadit některé přeložené a zkrácené odstavce z

těchto nápověd.  Nemohu to však udělat bez písemného souhlasu firmy Microsoft, o který Vás

tímto žádám. Mohu Vám poslat kapitolu z mé diplomové práce v přesném znění?

Děkuji za Vaši laskavou odpověď. Hezký den přeje

Bc. Petr Berka, 

a student of The Faculty of Electricial Engeneering and Communication 

at The Brno University of Technology, 

Department of Control and instrumentation.

See also: www.vutbr.cz

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Vazeny Berka,

Prosim  o  zaslani  Vami  zminene  kapitoly  z  Vasi  diplomove  prace  –  predam  tyto  informace

managementu. Jakmile obdrzim dalsi vyjadreni, budu Vas informovat.
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S pozdravem,

Tereza Horakova

Microsoft s.r.o.

Zakaznicke centrum

BB Centrum, budova Alpha

Vyskočilova 1461/2a

140 00  Praha 4

Tel.: + 420 841 300 300

Fax: + 420 543 550 342

E-mail: czinfo@microsoft.com <mailto:czinfo@microsoft.com&gt;

Web: http://support.microsoft.com <http://support.microsoft.com/>

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Vazena pani Horakova,

posilam kapitolu z me diplomove prace, ktera se tyka teto zadosti.  

Dekuji za spolupraci.

S pozdravem

Petr Berka

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Vazeny pane Berko,

Dekujeme Vam, ze jste kontaktoval Zakaznicke centrum spolecnosti

Microsoft 

Vec:  vyjadreni

Reseni:  Dana  prace  byla  preposlana  na  Response  management  team  spolecnosti  Microsoft  k

posouzeni. oficialni vyjadreni Vam bude doruceno na tuto emailovou adresu.

  

S pozdravem,

Iva Rybickova

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
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Vazeny pane Berko,

Dekujeme Vam, ze jste kontaktoval Zakaznicke centrum spolecnosti  Microsoft 

Vec:  vyjadreni

Reseni: Mate povoleni pro pouzivani dancy informaci , ale pouze a vyhradne pro interni pouziti.

  

S pozdravem,

Iva Rybickova

Microsoft s.r.o.

Zakaznicke centrum

BB Centrum, budova Alpha

Vyskočilova 1461/2a

140 00  Praha 4

Tel.: + 420 841 300 300

Fax: + 420 543 550 342

E-mail: czinfo@microsoft.com <mailto:czinfo@microsoft.com&gt;  

Web: http://support.microsoft.com <http://support.microsoft.com/> 
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17. PŘÍLOHA 2: E-MAILY S FIRMOU ING.-BÜRO

CYMONTKOWSKI

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

-----Original Message-----

From: Berka Petr [mailto:xberka07@stud.feec.vutbr.cz]

Sent: Donnerstag, 31. Januar 2008 18:18

To: support@montivision.com

Subject: MV Development Kit -Fragen

Sehr geehrte MontiVision Developers,

Ich bin ein Student von der Technische Universität in Brno in Tschechien und unsere Schule hat ein

MV Kit gekauft. Ich finde das MV Kit toll ! Aber ich habe manche Probleme damit, können Sie mir,

bitte, helfen?

1. Unregistered Version. Wie kann ich es registrieren? Wird das Logo von MontiVision im Videobild

weg?

2. MV Kit 3.1: Bin\MV CaptureConfig.exe funktioniert nur für "MV DemoSource", aber für einen

Analogen  Eingang  durch  ATI  sehe  ich  MANCHMAL  kein  Bild  (bitte,  siehe  den  Anhang

Problem2.jpg). Nach dem PC-restart geht es schon.

3. Alle Beispiele im MV Kit sind nur für ein Video Source. Ist es möglich, eine Aplication für zwei

gleiche FireWire Kameras für das Stereo Vision zu machen?  Aber was für ein Source Filter soll ich

benutzen? Ein MV Demo Source funktioniert. Und zwei?

4. MS Visual Studio 2005 + MV Kit 3.1; samples\Vc\LoadFromString funktioniert gut, aber "VMR

Control" hast ein Problem mit Debug. Bitte,siehe den Anhang Problem4.jpg. Die Ursache kann hier

sein (siehe Problem4b.jpg) - die Datei  load.mvp kann ich nicht  richtig öffnen !  Wie kann ich es

auflösen? Mit dem MS Visual C++ 6.0 und MV Kit 3.0 funktionierte es.
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5. Nach dem Uninstallierung von MV Kit 3.1 bleiben auf dem HDD manche  Datei, die ich nicht

wegmachen kann ("Einen Fehler gegen Eintrags  wegmachen"). Warum ? Mit dem MS Visual C++

6.0 gab es nicht, mit dem MS Visual Studio 2005 gibt es.

 

Danke sehr für Ihre Hilfe im Voraus ! Ich wünsche Ihnen viele Erfolge

mit dem Kit.

Auf Wiedersehen.

Bc. Petr Berka,

a student of The Faculty of Electricial Engeneering and Communication

at The Brno University of Technology,

Department of Control and instrumentation.

See also: www.vutbr.cz

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Hallo Petr,

1. Unregistered Version. Wie kann ich es registrieren? Wird das Logo  von MontiVision im Videobild

weg?

Mit der an das Institut gelieferten Lizenzdatei (*.reg).

2. MV Kit 3.1: Bin\MV CaptureConfig.exe funktioniert nur für "MV DemoSource", aber für einen

Analogen  Eingang  durch  ATI  sehe  ich  MANCHMAL  kein  Bild  (bitte,  siehe  den  Anhang

Problem2.jpg). Nach dem PC-restart geht es schon.

Schwer zu sagen. Eigentlich sollte das klappen. Wir testen die Software hier mit einer großen Anzahl

Geräten. Wir haben auch die ATI schon getestet. Warum Deine jetzt nicht will, kann ich nicht sagen.

3. Alle Beispiele im MV Kit sind nur für ein Video Source. Ist es  möglich, eine Aplication für zwei

gleiche FireWire Kameras für das Stereo Vision zu machen?  Aber was für ein Source Filter soll ich

benutzen? Ein MV Demo Source funktioniert. Und zwei?
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Es funktionieren beliebig viele MV Demo Source filter,  die dann in der Workbench entsprechend

benannt  werden  müssen  (rechte  Maustaste,  "Rename"). Mit  dem jeweiligen  Namen  werden  die

Kameras dann auch über das Smart ActiveX Control gesteuert.

4. MS Visual Studio 2005 + MV Kit 3.1; samples\Vc\LoadFromString funktioniert gut, aber "VMR

Control" hast ein Problem mit Debug. Bitte,siehe den Anhang Problem4.jpg. Die Ursache kann hier

sein (siehe Problem4b.jpg) - die Datei  load.mvp kann ich nicht  richtig öffnen !  Wie kann ich es

auflösen? Mit dem MS Visual C++ 6.0 und MV Kit 3.0 funktionierte es.

Sind die DirectShow Filter "MV Demo Source", "MV Image File Source" und "MV Color Space

Converter" alle in der Workbench vorhanden? Liegt auf "C:\" das Bild Pool.png? Vista oder XP?

5. Nach dem Uninstallierung von MV Kit 3.1 bleiben auf dem HDD manche Datei, die ich nicht

wegmachen kann ("Einen Fehler gegen Eintrags wegmachen"). Warum ? Mit dem MS Visual C++ 6.0

gab es nicht, mit dem MS Visual Studio 2005 gibt es.

Welche Dateien genau?

Mit freundlichen Grüßen,

Marc Cymontkowski

--------------------------------

MontiVision Imaging Technologies

Ingenieurbüro Cymontkowski

Hauptstr. 143  /  24797 Breiholz

Phone: +49(4332)9914-25 Fax: -26

eMail:     sales@montivision.com

Web:  http://www.montivision.com

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

-----Original Message-----

From: Berka Petr [mailto:xberka07@stud.feec.vutbr.cz] 

Sent: Mittwoch, 13. Februar 2008 19:22

To: MontiVision Support

Subject: Re:Re: MV Developmen Kit - Fragen
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Lieber Herr Cymontkowski,

Danke sehr für Ihre Antworten, hier schicke ich meine  Bemerkungen zur letzten E-mail:

---------------

4. MS Visual Studio 2005 + MV Kit 3.1;  samples\Vc\LoadFromString funktioniert gut, aber "VMR 

Control" hast ein Problem mit Debug. Bitte,siehe den Anhang Problem4.jpg. Die Ursache kann hier

sein (siehe Problem4b.jpg) - die Datei  load.mvp kann ich nicht  richtig öffnen !  Wie kann ich es

auflösen? Mit dem MS Visual C++ 6.0 und MV Kit 3.0 funktionierte es.

Sind die DirectShow Filter "MV Demo Source", "MV Image File  Source" und "MV Color Space

Converter" alle in der Workbench  vorhanden? Liegt auf "C:\" das Bild Pool.png? Vista oder XP?

Nach der Fehlermeldung öffnete ich immer eine leere Workbench  mit keinen Filters.Ja, es liegt heir

C:\Pool.png. Windows XP Home.

---------------

5. Nach dem Uninstallierung von MV Kit 3.1 bleiben auf dem HDD manche Datei, die ich nicht

wegmachen kann ("Einen Fehler gegen Eintrags wegmachen"). Warum ? Mit dem MS Visual C++ 6.0

gab es nicht, mit dem MS Visual Studio 2005 gibt es.

Welche Dateien genau?

Diese Datei konnte man nicht wegmachen:

bin\filter\BayerToGray.ax

bin\filter\BayerToRGB.ax

bin\filter\ColorSpaceConverter.ax

bin\filter\linfilter.ax

bin\filter\MotionDirection.ax

bin\filter\YUVToRGB.ax

samples\Vc\DirFinder\Release\DirFinder.exe

Jetzt geht es aber schon! Entschuldigung. Ich habe das Kit wiederinstalliert in ein anderes Directory,

und jetzt kann ich die reste Dateien wegmachen.
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--------------

Ich habe noch andere Probleme mit dem Kit 3.1 + Visual Studio 2005 gehabt. Die Probleme sind

vielleicht zwischen dem Himmel und dem Microsoft oder zwischen meinem Monitor und dem Stuhl.

Das ist jetzt schon egal, ich habe wieder Kit 3.0 + Visual C++ 6.0 installiert und alles funktioniert,

alles ist in Ordung und es macht mir viel Spaß mit diesem Kit zu arbeiten !! Trotzdem schicke ich

Ihnen im Anhang die Liste, wo ich die Probleme beschreibe. Nur für Ihre Information.

Ich muß noch alle Möglichkeiten vom MV Kit endecken 

Grüße sendet

Petr Berka

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Hallo Petr,

Die Lösung der Probleme ist ziemlich einfach, wenn man die Ursache kennt Ich habe herausgefunden,

dass Visual Studio 2005 in manchen Fällen Pfade anders behandelt als die Vorgängerversionen.

Beispiel:

void CImageStreamDlg::StartImageToStream()

{

    HRESULT hr;

    CString szConfig(".\\imagetostream.mvp");

    ...

--> Exception: File Not Found.

Der absolute Pfad dagegen funktioniert:

void CImageStreamDlg::StartImageToStream()

{

    HRESULT hr;

    CString szConfig("C:\\Programme\\MontiVision\\MontiVision Development
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Kit\\samples\\VC\\ImageStream\\Debug\\imagetostream.mvp");

Das Beste  wäre sicherlich die  Pfade zur  Laufzeit  zu erstellen,  also  erst  den Applikationspfad zu

ermitteln und dann den Namen der MVP Datei dranzuhängen.

Mit freundlichen Grüßen,

Marc Cymontkowski

 

--------------------------------

MontiVision Imaging Technologies

Ingenieurbüro Cymontkowski

Hauptstr. 143  /  24797 Breiholz

Phone: +49(4332)9914-25 Fax: -26

eMail:     sales@montivision.com

Web:  http://www.montivision.com
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18. PŘÍLOHA 3: KALIBRA ČNÍ ŠACHOVNICE
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19. PŘÍLOHA 4 – OBSAH PŘILOŽENÉHO DVD

Programy MV

Kalibrace

LoadFromString

LoadFromString upravený

pokusDLL

Robotour 1_testovací_foto

2_programování

3_testování

4_převod_do_MV

5_výsledky_foto

6_výsledky_video

verze VideoOCX.mht

DP_berka.pdf

DP_berka.rtf


