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Haasnoot,W.; Aanpassing van het software pakket 'VISION' aan de

frame grabber DT2861 van Data Translation.

Afstudeerverslag, vakgroep ER, Faculteit der Elektrotechni$k,
Technische Universiteit Eindhoven, feb. 1990.

'VISION' is een softwarepakket dat geschreven werd als user-interface voor
de Data Translation DT2851 frame grabber en DT2858 frame processor. Het
programma en de kaarten werken op een IBM compatible PC-AT. Het programma
'VISION' werd geschreven op de vakgroep Meten en Regelen aan de faculteit
Elektrotechniek aan de Universiteit van Eindhoven.

Dit rapport is een beschrijving van het werk dat verricht werd om het
'VISION' pakket aan te passen aan de nieuwe frame grabber DT2861 van Data
Translation. De nieuwe frame grabber was ten opzichte van de oude
uitgebreid tot 16 frame buffers en een ALU. Bij het aanpassen van 'VISION'
werd het oorspronkelijke doel van het pakket, 'gebruikersvriendelijk leren
omgaan met beeldbewerkende routines en het ontwikkelen van beeldverwerkende
algoritmen' niet uit het oog verloren.

In het rapport wordt tevens een uitgebreide beschrijving gegeven van
'VISION' , de gebruikte hardware en functiebibliotheek DT-IRIS, alsmede een
korte handleiding bij het installeren en het gebruik van het pakket.

Haasnoot,W.; Modifications to the software package 'VISION' to the

framegrabber DT2861 from Data Translation [in Dutch]

M.Sc. Thesis, Measurement and Control Group, Electrical Engineering,
Eindhoven University of Technology, Feb. 1990.

'VISION' is the name of a software package, which was written to be a user
interface to the Data Translation DT2851 Frame Grabber and the DT2858 Frame
Processor. The program and the hardware were developed to be used with an
IBM PC-AT, and the software package 'VISION' was written by the Measurement
and Control group at the department of Electrical Engineering of the
University of Technology Eindhoven.

This thesis describes the modifications made to 'VIS ION' which were needed
to extend 'VISION with the extra possibilities of Data Translations new
frame grabber, the DT2861, which has 16 frame buffers instead of 2 on the
old frame grabber. The new DT2861 also has an on-board ALU. The original
meaning of the vis ion package, 'user friend1y learning of vis ion routines
and development of image processing algorithms' are still respected in the
modified program.

This thesis also gives a thorough description of 'VISION' itself, the
hardware used, and the library of image processing routines DT-IRIS.
Furthermore, this report contains a short manual of the installation and
the use of the 'VISION' package.
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1. INLEIDING

Dit rapport is uitgevoerd in het kader van het tweede deel van mijn
afstudeerproject van de studie Elektrotechniek aan de Technische
Universiteit te Eindhoven. Dit deel, uitgevoerd bij de vakgroep Meten en
Regelen, bestond uit het aanpassen van een beeldbewerkings-softwarepakket,
dat bij de vakgroep werd geschreven voor de DT2851 frame grabber van Data
Translation. Dit pakket werd geschreven door de heer P.W. Sablik in het
kader van het STW project "snel naadzoeken en snel naadvolgen".

Het softwarepakket is bedoeld voor educatieve doeleinden. Het bevat de
meest elementaire beeldbewerkingsroutines, die geïmplementeerd zijn in een
menustructuur. Met het pakket kunnen beeldbewerkingsroutines eenvoudig
worden uitgeprobeerd. Het effect van deze routines is eenvoudig zichtbaar
te maken. Het pakket wordt in de vakgroep gebruikt om de studenten
vertrouwd te maken met vis ion- routines. Tevens wordt het gebruikt voor de
ontwikkeling van beeldbewerkingsalgoritmen.

De hardware bestaat uit twee prints, die zijn geïnstalleerd in een IBM
PC-AT. Eén van de prints is de eigenlijke frame grabber. Deze bevat de
hardware voor het digitaliseren van videobeelden en het opslaan van deze
gedigitaliseerde beelden. In het geheugen van de kaart kunnen twee beelden
bewaard worden. De print bevat tevens input en output look-up-tables die
eenvoudige beeldverwerking in real-time mogelijk maken.

De tweede print, die via een speciale snelle bus verbonden is met de frame
grabber, bevat een snelle rekeneenheid die rekenkundige en logische
operaties op de opgeslagen beelden kan uitvoeren. De resultaten worden
opgeslagen in een 16 bits breed beeldgeheugen, zodat vermenigvuldigingen
nauwkeurig kunnen worden uitgevoerd. De frame processor DT2858 maakt het
berekenen van histogrammen en het uitvoeren van convoluties mogelijk.

De software die bij de twee prints wordt geleverd, bestaat uit een software
bibliotheek van besturingsroutines. Deze bibliotheek maakt besturing van de
kaart op het nivo van een hogere programmeertaal mogelijk (zoals Pascal, C,
Fortran of Basic). Deze bibliotheek heet DT-IRIS.

Onlangs ontwikkelde Data Translation een nieuwe frame grabber. Deze frame
grabber heeft een rekeneenheid aan boord, alsmede een bijbehorende result
look-up-table. In het geheugen van de nieuwe frame grabber kunnen bovendien
16 beelden worden bewaard. De nieuwe frame grabber is in staat tot het
uitvoeren van meer functies. Bij de oude frame grabber ging bij een
operatie op twee beelden één van de originelen verloren, omdat het geheugen
op deze kaart slechts twee beelden kon bevatten. In het geheugen van de
nieuwe frame grabber kunnen 16 beelden worden opgeslagen, zodat het
resultaat van een dergelijke operatie niet over één der originelen hoeft te
worden geschreven.

De afstudeeropdracht betrof in het kort: pas het bestaande vis ion pakket
aan, zodat het op de nieuwe frame grabber te gebruiken is en voeg de extra
mogelijkheden die de nieuwe frame grabber kent toe aan het pakket.

Het werk bestaat dus uit twee delen. Ten eerste de aanpassing op de nieuwe
frame grabber en ten tweede het implementeren van de extra mogelijkheden.
Na deel 1 kan het pakket getest worden op de nieuwe frame grabber.
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2 . BESCHRIJVING VAN DE HARDWARE

2.1. Algemeen

In de inleiding werd al vermeld, dat het hele systeem van frame grabber en
frame processor bestaat uit twee PC-AT uitbreidingskaarten. Beide worden
met elkaar verbonden via twee bussen, waarover beelden worden
getransporteerd van en naar de frame processor. Omdat de gedigitaliseerde
beelden zeer veel geheugenruimte opeisen, dient de PC-AT over een High
Capacity diskette drive en een hard disk te beschikken, die het opslaan van
de beelden op diskette mogelijk maakt en verder over een intern geheugen
van 1 Mbyte voor het goed kunnen functioneren van het 'VISION' pakket en de
bibliotheken.

De beeldbewerkingshardware is geheel opgebouwd met TTL hardware. Dit is
nodig om de voor de beeldverwerking gewenste hoge snelheid te kunnen halen.

2.2. De framegrabbers: DT285l/DT286l

De frame grabber heeft tot taak de beelden te quantificeren en te
digitaliseren, waarna het beeld wordt opgeslagen in één van de frame
buffers. De kaart heeft twee ingangen voor camerabeelden, één werkend
volgens de gewone CCIR norm en één speciale ingang voor zogenaamde
slow-scan opnamen afkomstig van beeldsensoren met andere (langere)
synchronisatietijden. Verder kan bij deze kaart worden gekozen voor drie
verschillende soorten synchronisatie. Zo is er een interne synchronisatie;
6f een synchronisatie door het binnenkomende videosignaal, 6f een
synchronisatie via de externe slow-scan ingang.

De beelden worden gequantificeerd in 512 x 512 pixels, die 256 grijswaarden
kunnen aannemen (8 bits). De frame buffers zijn dus 256 k x 8 bits
groot. Eventueel kan op de host PC-AT nog één of meer frame buffers worden
gealloceerd, die gebruikt kunnen worden om tussenresultaten van bewerkingen
op te slaan. Deze externe frame buffers zijn traag ten opzichte van de
on-board buffers, omdat ze gebruik maken van de PC-AT bus en ze kunnen niet
overal gebruikt worden in plaats van de on-board buffers.

Voor eenvoudige filteroperaties is een input look-up-table opgenomen in het
datapad. Een look-up-table is een tabel, waarbij de waarde (intensiteit of
grijswaarde) van het binnenkomende pixel de index in de tabel vormt en de
bijbehorende waarde in de tabel de grijswaarde van het uitgaande pixel is.

De uitgang van de kaart is een RGB uitgang, die op een kleurenmonitor kan
worden aangesloten. Bij iedere uitgang rood, groen en blauw hoort weer een
output look-up-table, zodat het beeld in één van de frame buffers met
kleuren kan worden weergegeven. Aan iedere grijswaarde in het opgeslagen
beeld kan dus een kleur worden toegekend, waarmee zogenaamde 'overlays' in
kleur gemaakt kunnen worden.
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2.2.1. De architectuur van de DT2851

Het blokschema van de DT2851 is in bijlage 1 opgenomen. We zien hierin
links de video-ingangen, met de bijbehorende synchronisatie. We zien dat
we in plaats van externe synchronisatie kunnen kiezen voor een
synchronisatie met behulp van een phase locked loop (PLL).

Na de ingang volgt de 8 bits A/D converter en vervolgens de input
look-up-tables. De kaart beschikt over 8 van deze look-up-tables (ILUT),
die door de software kunnen worden geselecteerd en beschreven/gelezen. Als
we gebruik maken van DT-IRIS (de functiebibliotheek) dan kunnen we alleen
de eerste 6 ILUTs gebruiken, omdat ILUT 7 en 8 door DT-IRIS gebruikt
worden.

Na gefilterd te z~Jn door de ILUTs, komt het beeld in één van de twee frame
buffers. Deze buffers kunnen software-matig geselecteerd worden. We kunnen
de buffers selecteren voor input en voor output. Het gedigitaliseerde beeld
komt in het input buffer en het beeld in het output buffer wordt toegevoerd
aan de output look-up-tables (OLUT) .

Er zijn 8 OLUTS, waarvan er 7 geselecteerd mogen worden door de besturings
software, als we gebruik maken van DT-IRIS. De OLUTs hebben 256 ingangen
van 24 bits: iedere kleuruitgang kent 256 intensiteitsnivo's (3 x 8 bits).
Omdat iedere OLUT een breedte van 8 bits heeft, kunnen we dus 256 kleuren
weergeven. Als we iedere OLUT apart zouden programmeren kunnen we deze
klueren kiezen uit een palet van meer dan 16 miljoen kleuren. Na gefilterd
te zijn door de OLUTs wordt het beeld via de D/A converters vertoond op de
monitor.

Om eenvoudige operaties op de opgeslagen beelden te kunnen uitvoeren, is er
een terugkoppeling aangebracht, waarmee beelden uit de frame buffers door
de ILUTs kunnen worden gehaald en vervolgens weer teruggeschreven kunnen
worden. Dit terugschrijven mag in het zelfde frame buffer gebeuren als waar
het vÓÓr de operatie opgeslagen was. Met deze operatie kunnen rekenkundige
en logische operaties op twee buffers worden uitgevoerd, alsmede het
middelen van twee beelden, waarvan er één via de video-ingang
binnengevoerd wordt. Deze operaties kunnen alle binnen één frame tijd (1/25
seconde) worden uitgevoerd.

Tenslotte zien we bovenin het schema twee externe busaansluitingen,
'external in' en 'externalout', die een snelle communicatie vormen met een
externe beeldbewerkingseenheid, zoals een frame processor DT2858. Op de
frameprocessor kom ik nog terug.

De frame grabber, bestuurd door DT-IRIS, kent vier toestanden:
- de passthru toestand. Hierbij wordt een beeld gedigitaliseerd, door de
ILUTs gehaald, in het geheugen gezet, door de OLUTs gehaald en op de
(kleuren-)monitor vertoond. Hiermee kan men eenvoudige operaties uitvoeren
op beelden, zonder dat de beelden bewaard worden. Deze operaties gebeuren
in real-time, dus binnen 1/25 seconde.
- de acquiring toestand. Hierbij wordt slechts één beeld gedigitaliseerd
en via één der ILUTs in het geheugen opgeslagen.
- de beeldbewerkingstoestand. Nu worden beeldbewerkingsoperaties uitgevoerd
op de opgeslagen beelden. We kunnen nu verschillende operaties achter
elkaar uitvoeren, die langer duren dan één frametijd.
- de video out toestand. Een in één der frame buffers opgeslagen beeld
wordt nu via de OLUTs en de D/A converters op de monitor zichtbaar gemaakt.
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2.2.2 De architectuur van de DT2861

De nieuwe frame grabber DT2861 is eigenlijk een uitbreiding van de oude
DT2851. Het blokschema is in bijlage 2 getekend. De uitbreidingen
betreffen:
- Het aantal framebuffers van de DT2861 is 16. Daar de DT2851 slechts twee
frame buffers bevat, wordt bijvoorbeeld bij rekenkundige en logische
operaties op twee beelden (zoals optellen, aftrekken, AND, OR, etc.) één
van de operand beelden overschreven. Het grote voordeel van de DT2861 is,
dat men vrij ingewikkelde operaties kan uitvoeren, zonder dat
tussenresultaten opgeslagen hoeven te worden in externe buffers in de
PC-AT. Ook hoeven operand beelden niet meer verloren te gaan.
- Op de kaart is een ALU opgenomen. Deze ALU, van het type 74181, kan
operaties uitvoeren tussen twee beelden. Het resultaat van de bewerking is
weer een beeld van 8 bits. De operaties die de ALU kan verrichten zijn
rekenkundige en logische operaties. Deze berekeningen worden in real-time
uitgevoerd.
- Het resultaat van de ALU wordt toegevoerd aan een result LUT (RLUT) met
512 ingangen (=9 bits) en een breedte van 256 (=8 bits). Het resultaat van
de operatie die door de ALU wordt uitgevoerd, is namelijk een beeld met een
grijswaarde-resolutie van 8 bits en een carry, terwijl het frame buffer
geheugen 8 bits breed is. Er zijn 4 van deze RLUTs aanwezig, waarvan er 3
gebruikt kunnen worden als we gebruik maken van de functiebibliotheek
DT-IRIS. Een bepaalde RLUT is software-matig te beschrijven en te lezen,
maar niet te selecteren.
- Ten behoeve van de ALU zijn er nu twee terugkoppellussen op de frame
grabber aanwezig: een terugkoppeling van beeldinformatie uit één der frame
buffers (dedicated feedback) en een terugkoppeling van het beeld uit het
output buffer (display feedback). De terugkoppeling wordt zo naar één van
de ingangen van de ALU gevoerd. De ingangen A en B van de ALU worden zo
gevormd door twee omschakelaars voor ingang A die kiest tussen het beeld
uit het output buffer en het beeld uit één der frame buffers en voor ingang
B kiest tussen het beeld afkomstig van de AID converter en het beeld uit
één der framebuffers. Deze omschakeling gebeurt door software. De ILUT
bevind zich tussen de omschakelaar B en de B-ingang van de ALU.
- Er is een extra zoom, pan en scroll mogelijkheid die volledig in hardware
gebeurt en niet-destructief is voor het betreffende frame buffer.
- Er is een in hardware geïmplementeerde windowing op de kaart aanwezig.

2.3. De externe frame processor: DT2858

Het blokschema van de frame processor is in bijlage 3 getekend. De frame
buffer heeft een 16 bits structuur. De kaart heeft een input look-up-table
aan boord, alsmede een ALU en een frame buffer. De hogere nauwkeurigheid
maakt nauwkeuriger berekeningen mogelijk dan met de frame grabber DT2861
mogelijk is, zodat ook vermenigvuldigingen en delingen goed uitgevoerd
kunnen worden. De frame processor wordt verder gebruikt bij het uitvoeren
van convoluties en het maken van histogrammen.

De frame processor wordt aan de externe poorten van de framegrabber
aangesloten. Een beeld uit één van de frame buffers wordt via de externe
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bus van de frame processor in een input look-up-table (58-ILUT) geladen. De
LUT heeft een breedte van 16 bits, zodat deze waarden van 0 tot 65535 kan
bevatten. De uitgang van de LUT vormt één van de ingangen van de ALU. De
andere ingang van de ALU is het frame buffer, dat op de frame processor
aanwezig is. Dit frame buffer heeft een grootte van 512 x 512 bits en is
16 bits breed.

Op de kaart is een speciaal geheugen aanwezig om de histogram informatie op
te slaan. Vanuit DT-IRIS kan een histogram van een frame buffer inhoud
eenvoudig worden aangemaakt en naar de host PC-AT worden verstuurd.

De kaart is in staat om beelden in het frame buffer te lezen met een adres
offset. Hiermee kunnen convoluties worden berekend. Dit gaat als volgt.
Eerst wordt een beeld vermenigvuldigd met een zogenaamde divisor
(normerings-coëfficiënt) en in het frame buffer van de frame processor
gezet zonder adres offset (het beeld kan nu grijswaarden bevatten groter
dan 256). Vervolgens wordt hetzelfde beeld vermenigvuldigd met één der
coëfficiënten uit het convolutie kernel en met adres offset (overeenkomend
met de plaats van de coëfficiënt in het kernel) opgeteld bij het reeds
opgeslagen beeld. Zo worden alle kernelcoëfficiënten afgewerkt.

Met convoluties zijn krachtige beeldbewerkingen mogelijk, zoals
ruisfiltering, randdetectie en op binaire beelden ook erosies, dilatie,
skeleteren enzovoorts. Deze convoluties worden ondersteund door de
functiebibliotheek DT-IRIS.
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3 . BESCHRIJVING VAN DE SOFTWARE

3.1. Algemeen

De visionkaarten worden bestuurd via een aantal I/O registers in het I/O
adresbereik van de PC-AT. Het zou zeer veel werk zijn, om krachtige
beeldbewerkingsroutines zelf te schrijven via registerprogrammering. Daarom
wordt een bibliotheek van routines gebruikt, die door Data Translation
ontworpen werd.

3.2. De bibliotheek van besturingsroutines DT-IRIS

DT-IRIS is een krachtige software functiebibliotheek voor
beeldbewerkingsroutines. Het is speciaal bedoeld voor de door ons gebruikte
frame grabbers. De routines zijn aan te roepen vanuit Pascal, Fortran, en
C. De functiebibliotheek ondersteunt alle mogelijkheden van de frame
grabbers en de frame processor. De belangrijkste functies die in DT-IRIS
zijnte vinden, zijn:
- initialisatie:
- look-up-table manipulatie;
- beeld acquisitie;
- het alloceren en de-alloceren van externe frame buffers het geheugen

van de host PC-AT;
- windowing;
- rekenkundige en logische operaties;
- statistische operaties (histogrammen);
- convoluties;
- opslaan en laden van images van disk;
- zooming, panning en scrolling;
- cursor operaties.

Soms (indien aanwezig) wordt bij de uitvoering van bepaalde functies
gebruik gemaakt van de frame processor. Het maken van histogrammen en het
uitvoeren van convoluties is niet mogelijk zonder de frame processor.
Andere functies verlopen trager zonder de frame processor, omdat DT-IRIS
deze functies dan in software uitvoert. Ik ga er steeds vanuit dat de frame
processor DT2858 aanwezig is.

Wij hebben gewerkt met twee versies van DT-IRIS. De oude DT-IRIS versie
SP210 is bedoeld voor de frame grabber DT2851, en de versie SP215 is
bedoeld voor de DT2861 frame grabber. Beide versies werken met de frame
processor DT2858.

De DT-IRIS bibliotheekfuncties zijn herkenbaar aan de letters 'IS' voor de
naam van de functie.

De bliotheek bestaat uit drie files: de eigenlijke bibliotheek, genaamd
'IS???LIB.LIB' (waarbij '???' staat voor 'PAS' als het de Pascal -versie
betreft, , FOR' bij de Fortran -versie, en 'CL' voor de C -versie). Verder
zijn de functie declaraties van DT-IRIS te vinden in de file 'ISDEFS.???',
en een beschrijving van de de error nummers in de file 'ISERRS.???'. De
files 'ISDEFS.???' en 'ISERRS.???' worden ge'include' in het programma, en
de file 'IS???LIB.LIB' wordt bij het maken van de runfile meegelinkt.
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3.2.1. De oude versie SP210

In deze paragraaf volgt een korte bespreking van de belangrijkste functies
van de oude DT-IRIS. De lijst is niet kompleet; ik heb alleen de functies
opgenomen die straks van belang zijn bij het aanpassen van het 'VISION'
-pakket. Voor een uitgebreide beschrijving verwijs ik naar de manuals.

Intialisatie.
De eerste functie uit de bibliotheek die we moeten aanroepen is
IS INITIALIZE. Deze functie initialiseert de kaarten en reset alle
registers tot een default waarde. Ter afsluiting van een programma
gebruiken we IS_END. Deze functie ruimt alle aangemaakte buffers in het
geheugen van de host-PC op. Tenslotte is er de functie IS RESET die een
hardware reset uitvoert.

LOok-up-tables.
Om de LUTs te kunnen manipuleren z1Jn er een vijftal functies
geïmplementeerd. Er is voor iedere bank van LUTs een functie die één der
LUTs selecteert. Tevens zijn er functies geïmplementeerd die één waarde
naar een plaats in de LUT lezen of schrijven. Bovendien zijn er functies
die een hele LUT lezen of schrijven.

ACquisitie.
Er zijn twee soorten beeld acquisitie: 'snap' en 'passthru' . De eerste
mogelijkheid digitaliseert één frame en slaat dit op in een frame buffer
(IS_ACQUIRE). De 'passthru' functie (IS_PASSTHRU) 'laat het beeld door'
naar de monitor, waarbij het beeld door de ILUT en de OLUT wordt gefilterd.
De passthru wordt gestopt door middel van 'IS_FREEZE_FRAME', die het
laatste beeld opslaat in een frame buffer. Het kiezen van het input frame
buffer gebeurt met 'IS_SELECT_INPUT_FRAME' en het kiezen van het frame dat
op de monitor vertoond wordt gebeurt met 'IS SELECT_OUTPUT FRAME'.

Windowing.
We kunnen het window zetten met de functie 'IS_SET_ACTIVE_REGION', waarbij
rij en kolom van de rechter bovenhoek, breedte en hoogte van het windowals
argumenten worden meegegeven. Er zijn verder functies gemaakt die het
window vullen met een bepaalde grijswaarde, het window copiëren van het ene
frame buffer naar het andere, het windowophalen en de grijswaarden in een
array kunnen zetten en het window kunnen vullen vanuit een array. Het is
van balang dat me zich realiseert, dat de 'active region' geldt voor alle
frame buffers tegelijk.

Logische en rekenkundige operaties.
Er zijn in DT-IRIS functies die in het actieve window rekenkundige en
logische operaties uitvoeren met een constante en de pixels uit een frame
buffer en er zijn operaties die de twee frame buffers als operand
gebruiken. Bij deze laatste operatie wordt één der operand frame buffers
overschreven. De functies die geïmplementeerd zijn onder andere optellen,
aftrekken, delen en vermenigvuldigen met een constante, logische AND, OR,
XOR met twee frames onderling, of met een frame en een constante als
operand. Verder is er een functie die een frame via de terugkoppeling door
de ILUT haalt en weer in een frame buffer opslaat (feedback).
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Statistische operaties.
De functie IS HISTOGRAM maakt een histogram (informatie over de distributie
van pixelintensiteiten) van een frame buffer en slaat dit op in een array
in de host PC-AT. De functie IS_SUMMATION telt alle pixel intensiteiten in
een frame op. Deze functies maken gebruik van de frame processor.

Convoluties.
Deze klasse van functies maken ook gebruik van de frame processor. Er
bestaat een functie 'IS_CONVOLVE', die een m x n convolutie uitvoert. Het
resultaat van de convolutie moet in een ander frame buffer worden
opgeslagen dan dat, waarin het beeld staat, waarop de convolutie wordt
uitgevoerd. We kunnen met 'IS_CONVOLVE' filteroperaties uitvoeren. Als we
genoegen willen nemen met een aantal standaard filterfuncties, dan kunnen
we gebruik maken van 'IS_FILTER', die een convolutie kan uitvoeren met een
standaard 3 x 3 kernel. Standaard kernels die geïmplementeerd zijn, zijn
o.a. Laplacian, high-pass, low-pass, line enhancement etc.

Opslaan en laden van beelden.
De twee functies die een beeld opslaan en laden op disk, heten resp.
IS SAVE en IS_RESTORE. Om diskruimte te sparen, kunnen we verschillende
compressies toepassen, zoals run-length coding en verlaging van de
resolutie.

Zooming, panning en scrolling.
Het uitvergroten van een beeld heet 'zooming' . Het verschuiven van het
beeld in horizontale richting heet 'panning'. Het verschuiven van een beeld
in vertikale richting heet 'scrolling' . Deze geometrische functies worden
ook door DT-IRIS ondersteund, waarbij het resultaat in een ander buffer kan
worden opgeslagen, of alleen zichtbaar worden gemaakt op de monitor.

Cursor operaties.
Men kan een cursor definiëren, waarmee men bepaalde pixels 'aan kan
wijzen'. Deze mogelijkheid maakt het bepalen van coördinaten in het beeld
en het bepalen van de grijswaarde van het bijbehorende pixel makkelijker.
De cursor (indien actief) bestaat uit een horizontale en een vertikale
lijn, waarbij het pixel dat aangewezen wordt zich in het kruispunt van
beide lijnen bevindt.

3.2.1. De nieuwe versie SP215

Ook hier geldt dat de bij de nieuwe frame grabber verkrijgbare DT-IRIS een
uitbreiding is van de oude. Daarom beperk ik mij weer tot de uitbreidingen
van de oude versie.

Initialisatie.
Er is een extra functie toegevoegd, die alle LUTS behalve de LUT op de
frame processor initialiseert. Hierbij geldt steeds, dat bank 0 van de LUT
met een oplopende rij getallen van 0 tot en met 255 wordt gevuld. Bank 1
wordt gevuld met een aflopende rij getallen 255 tot en met O. Na de
initialisatie veroorzaakt Bank 0 dus geen veranderingen aan het
doorgevoerde beeld, terwijl bank 1 de grijswaarden inhet beeld logisch
inverteert. De andere LUTS worden gevuld afhankelijk van de soort LUT.
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LOok-up-tables.
Vanwege de extra result LUT (RLUT) z~Jn extra RLUT manipulatiefuncties
toegevoegd. De toegevoegde functies kunnen in een LUT lezen of schrijven,
waarbij we dit per waarde kunnen doen, of met de hele inhoud van de hele
LUT tegelijk. De functie om een RLUT bank te selecteren, zoals dat bij de
andere LUTs wel kan, zijn ze bij Data Translation helaas vergeten. Tot de
nieuwe functies behoren de lees-, schrijf- en selectiefuncties voor de ILUT
van de frame processor, waarmee deze voor de DT-IRIS gebruiker eenvoudig
toegankelijk worden.

Acquisitie.
Omdat nu een ALU in het datapad is opgenomen, zijn er ook mogelijkheden om
een ingelezen beeld meteen te bewerken met een ander frame buffer als
operand. Dit kan dan zowel in de 'acquiring mode' als in de 'passthru mode'
gebeuren door de functies 'IS_ALU_ACQUIRE' en , IS_ALU_PASSTHRU' . Verder is
er nog een functie toegevoegd, 'IS_SEQUENTIAL_ACQUIRE', die aantal
opeenvolgende frames achter elkaar als een film in de framebuffers zet.

Windowing.
Omdat windowing op de nieuwe kaart in hardware geïmplementeerd is, z~Jn de
DT-IRIS functies die betrekking hebben op de 'active regions' veranderd. En
niet ten goede. Want was het vroeger nog mogelijk om ieder willekeurig
window te definiëren, bij de nieuwe versie moeten kolomwaarde en breedte
van het window veelvouden zijn van 16. Volgens de heer P. Houben, werkzaam
bij Philips Display Components, die hierover bij Data Translation
geinformeerd heeft, heeft dit te maken met de DOS van de PC. Er zit niets
anders op dan met deze waardevermindering van de active regions genoegen te
nemen.

Eén van de grote voordelen van de hardware windows is, dat nu veel meer
functies met deze windows kunnen werken, zoals bijvoorbeeld ook de
acquiring functies.

Rekenkundige en logische operaties.
In de nieuwe DT-IRIS wordt gebruik gemaakt van de het grotere aantal frame
buffers. Daardoor krijgen alle diadische rekenkundige en logische operaties
nu zowel twee operand-buffersnurnmers als een resultaat-buffernurnmer als
argument mee. Om niet in conflict te komen met de oude functies, zijn
sommige functies van naam veranderd.

Statistische operaties.
Het enige wat aan deze operaties is veranderd, is het argument 'frame
buffer nurnber', dat nu een waarde mag hebben van 0 to 15.

Convuluties.
Ook deze functies zijn in de nieuwe versie niet veranderd, op het frame
buffernummer na.

Opslaan en laden van beelden vanaf disk.
Deze functies zijn ook niet veranderd.

Zooming, panning en scrolling.
Omdat zooming en panning op de nieuwe kaart in hardware gebeurt, is de
functie 'IS ZOOM_AND_PAN' veranderd. In de nieuwe versie is deze functie
niet langer destructief, dat wil zeggen, dat een buffer gezoomd, gepand en
gescrolld kan worden zonder de inhoud ervan te veranderen. De zooming heeft
betrekking op alle buffers tegelijk en werkt door pixelduplicatie van de
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pixels die uit de OLUTs komen, waardoor het beeld uitvergroot wordt. De
oude (destructieve) zoom-functie bestaat nog wel; deze werkt met de externe
frame processor en zet het resultaat in een (ander) frame buffer. Tenslotte
valt nog op te merken, dat zoom functies niet werken met windows, want het
hele beeld wordt uitvergroot inclusief windows.

Cursor operaties.
Deze functies zijn niet veranderd. De cursor mag op alle plaatsen in het
beeld gezet worden en heeft niets te maken met de window faciliteiten.

Frame processor operaties.
In de nieuwe versie van DT-IRIS z~Jn een aantal nieuwe functies toegevoegd
die het werken met de frame processor makkelijker maken. Zo zijn de
selectie en modificatie functies toegevoegd voor de 2858 ILUT. Verder is er
een functie toegevoegd, die een beeld leest vanuit de frame buffer op de
frame processor naar een frame buffer op de frame grabber. Verder is er nog
een functie die een 16 bits ALU operatie uitvoert op het buffer van de
frame processor toegevoegd en de zoom en pan functie. Tenslotte nog een
functie die een operatie uitvoert in vorm x := G-1(y), waarin Geen
monotoon stijgende functie is.
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4. BESCHRIJVING VAN 'VISION'

'VISION' is de naam van het software pakket, dat geschreven werd door de
heer P.W. Sablik aan de vakgroep Meten en Regelen, van de faculteit
Elektrotechniek aan de Universiteit te Eindhoven. Dit pakket bevat de meest
elementaire beeldverwerkingsroutines en maakte oorspronkelijk gebruik van
de frame grabber DT2851 en de frame processor DT2858 van Data Translation,
die in de vorige hoofdstukken beschreven werden. Het pakket was bedoeld
voor educatieve doeleinden. Men kon er eenvoudig allerlei
beeldbewerkingsroutines mee uitproberen en het was een hulpmiddel bij het
ontwikkelen van beeldverwerkingsalgoritmen. Het educatieve doel was de
reden, dat bij het ontwikkelen van het programma de
gebruikersvriendelijkheid voorop stond. Bij het gebruik van het programma
is geen ervaring met computers of programmeren vereist. De schrijver van
dit verslag heeft het pakket aangepast aan de nieuwe frame grabber DT2861
van Data Translation.

Het pakket is voor het grootste deel geschreven in de programmeertaal
Pascal. Enkele routines werden in assembler en 'c' geschreven. Voor degenen
die graag vooruitzien, is de listing te vinden in de bijlagen. Voor degenen
die eerst uitleg willen, zal ik nu de algemene structuur van het programma
beschrijven.

De volgende paragrafen zijn een soort handleiding van 'VISION', waarbij de
mogelijkheden, de structuur en de implementatie van het pakket aan de orde
komen.

4.1. De belangrijkste mogelijkheden.

Het pakket is onder te verdelen in twee stukken: de user- interface en de
beeldbewerkingsroutines. Het pakket maakt zoveel mogelijk gebruik van de
mogelijkheden van de frame grabber, de frame processor en DT-IRIS. Alle
beeldbewerkingsroutines worden bestuurd vanuit een menustructuur.

'VISION' bevat meer dan 80 beeldbewerkingsroutines, die alle optimaal
gebruik maken van de speciale hardware. Sommige van deze functies kunnen
dan ook meer dan 200 keer sneller worden uitgevoerd dan met standaard
processoren zoals de Intel 80286, omdat de speciale frame processor een
operatie op een pixel binnen 400 ns kan uitvoeren.

Onder de mogelijkheden van het pakket vinden we onder andere:

- Beeldacquisitie, middelen van beelden, het opnemen van een aantal frames
achter elkaar, real-time uitvoeren van pixeloperaties tussen camerabeeld en
een reeds opgenomen beeld.
- Pixel operaties, zoals rekenkundige en logische operaties, look-up-table
operaties, contrast verbetering, clipping, thresholding.
- lineaire en niet-lineaire buurpixeloperaties, zoals hoog- en laagdoorlaat
filtering, Laplacian filtering, randdetectie, convoluties (met kernels die
door de gebruiker vrij te definiëren zijn), mediaanfiltering, lokaal
minimum- en maximumfiltering.
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- Cellulaire operaties (morfologie), zoals erosie, dilatie, verwijderen van
ruis, contourdetectie.
- Bitplane operaties, zoals het zichtbaar maken van een bitplane, het
copiëren van bitplanes, setten en resetten van bitplanes, logische
operaties tussen bitplanes.
- Geometrische operaties, zoals zoom, pan, scroll, roteren, spiegelen.
- Het definiëren van een window om stukken van het beeld op te slaan op
disk, te copiëren, te vullen met één grijswaarde, er statistische operaties
op uit te voeren, acquisitie, etc.
- Uitvoeren van statistische analyses, met behulp van histogram analyse,
middelling, het bepalen van de statistische variabelen zoals standaard
deviatie, minimum en maximum, gemiddelde, mediaan en som van de
grijswaarden in het beeld, alsmede het maken van een line-scan ('doorsnede'
van lijn) en projecties (optellen van alle grijswaarden in een lijn, zodat
een 1 dimensionaal histogram ontstaat) .
- Kleurgebruik, om bepaalde grijswaarden te markeren, overlays.
- Fourier analyse, zowel 1- als 2-dimensionaal.
- Spatiële operaties en operaties op de resolutie van het beeld.
- Het genereren van testbeelden.

Buiten de beeldbewerkingsmogelijkheden kent het pakket ook nog de volgende
mogelijkheden:

- In- en uitvoer van gedigitaliseerde beelden, van en naar disk, transport
van images tussen de frame buffers onderling.
- Uitvoer van beelden naar een (matrix-)printer, aanmaak van een PostScript
file ten behoeve van laserprinters.
- Modificatie van look-up-tables, opslaan en inlezen van look-up-tables.

Interface naar PC-MATLAB.
- Het aanmaken en uitvoeren van macro's.

On-line help functie.

4.2. De structuur van 'VISION'

Het pakket werkt geheel menugestuurd en is opgebouwd rond een menustructuur
van 5 hoofdmenu's. De beeldbewerkingsroutines kunnen worden opgeroepen met
behulp van de functietoetsen. Bij het opstarten van het programma wordt
menu 1 zichtbaar. Men kan naar een volgend of een voorgaand menu door de
functietoetsen 'F9' en 'F10' te gebruiken.

Het is in het pakket mogelijk om met macro's te werken. Hiertoe wordt ieder
algoritme 'voorgespeeld', waarbij elke toetsindruk wordt opgeslagen in een
file, die later weer 'afgespeeld' kan worden.

In de menu's vinden we de volgende operaties:

Menu 1: Image I/a, cursor operations.
In dit menu kunnen de functies worden aangeroepen, die iets met het opslaan
of het digitaliseren van beelden te maken hebben. Tevens vinden we in dit
menu cursor- en windowoperaties. De eerste optie brengt ons in het
acquiring submenu, waar de beeldacquisitie-routines te vinden zijn. We
kunnen kiezen uit het digitaliseren van één beeld, het middelen van een
bepaald aantal beelden, of het inschakelen van de passthru mode.
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Met de save/restore optie kunnen we beelden uit een bepaald frame buffer
opslaan op - of ophalen van disk.

Test images genereert een testbeeld in één der frame buffers.

Met de cursor-optie kunnen we eenvoudig de plaatscoördinaten van een punt
op het beeld bepalen en met de window-optie tenslotte kunnen we een window
definiëren en hiermee het beeld manipuleren.

Menu 2: operations, LUTs.
In menu 2 vinden we alle operaties, die een ander beeld tot resultaat
hebben. Zo vinden we de dgitale filtering terug in de optie 'Neighborhood
operations', de rand detectie in 'EdgeDetection', de cellulaire operaties
in morphology. Verder vinden we in menu 2 de rekenkundige- en de logische
operaties en de operaties met de look-up-tables en tenslotte de operaties
op bitplanes.

Menu 3: Statistics
Dit menu bevat de beeldanalyse routines. We vinden hier de projecties,
histogram analyse, statistieken, Fourier analyses en de grijswaarde/pseudo
kleur analyses.

Menu 4: Quantization
Met menu 4 kunnen we de operaties oproepen die de grijswaarde- en spatiële
resolutie van het beeld kunnen veranderen. Tevens vinden we hier de
routines voor kontrastverbetering. Hier zijn de threshold functie, de
geometrische functies (zoals zooming, spiegelen), de contrast enhancement
en tenslotte de spatial resolution en de quantization (veranderen van resp.
de spatiële resolutie en grijswaarde resolutie) geïmplementeerd. Verder
kunnen we vanuit menu 4 met de optie 'Modify LUTs' de look-up-tables
veranderen en met de optie , Re-assignment' bepaalde grijswaarden in het
beeld een andere waarde geven.

Menu 5: System operations.
Vanuit menu 5 kunnen we de functies aanroepen die niet op het beeld
opereren. Zo kunnen we met de macro-optie macro's aanmaken of uitvoeren, of
een interface met Matlab en met DOS opstarten. Tevens kunnen we vanuit dit
menu de set-up van het systeem veranderen (keuze van input frame buffers,
LUTs, etc.). Om het systeem weer in default- toestand te krijgen kunnen we
met de optie 'Reset System' de frame grabber en de frameprocessor
herinitialiseren. Tenslotte is er nog een 'history' mogelijkheid
aangebracht waarin de laatst uitgevoerde commando's opgeslagen kunnen
worden.

De help- functie horend bij een commando roept men op door de bij het
commando horende functietoets in te drukken samen met de 'SHIFT' toets. Een
uitgebreide beschrijving van 'VISION' verkrijgt men door de help- functie
te gebruiken bij het commando 'Info Message' in menu 'System Operations'.
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4.3. De implementatie van 'VISION'

De routines van de user-interface z~Jn in een drietal files opgeslagen. Dit
zijn de files v_main.pas, v_aux1.pas en v_aux2.asm. De laatste file bevat
een aantal sche~routines, die niet makkelijk in Pascal te implementeren
zijn. De user-interface zelf bestaat uit een lus die steeds de procedure
jump aanroept, die op zijn beurt de menu's op het sche~ zet. Deze functie
is eigenlijk een pointertabel; afhankelijk van de functietoetsen wordt in
het huidige menu de juiste routine aangeroepen. Deze routine is opgeslagen
in één der files box?pas, waar '?' staat voor het menunummer. Soms wordt
de beeldbewerkingsroutine meteen uitgevoerd, 6f wordt de gebruiker om
aanvullende info~atie gevraagd. Soms wordt een submenu aangemaakt, van
waaruit de gebruiker routines kan kiezen die onder één onderwerp vallen.
Als de routine bestaat uit een submenu, dan zijn de routines van de
submenu-opties vlak bij het submenu opgeslagen. Een submenu wordt vanuit
het hoofdmenu opgeroepen met de functietoetsen; in een submenu worden de
opties aangeroepen met de 'ALT'-toets en een functietoets.

Als er voor een routine meer info~atie gewenst is, wordt deze één of
meerdere vragen aan de gebruiker via het toetsenbord ingevoerd. Bij de
invoer wordt dan altijd een default en een range waarbinnen de
invoervariabele moet liggen aangegeven. Toetst men alleen 'return', dan
wordt de variabele gelijk aan de default. Toetst men een getal in buiten de
range van de inputvariable, dan wordt het uitgeveegd en verschijnt er een
melding 'Error'.

De datastructuur van 'VISION' is vrij eenvoudig. De belangrijkste
(globale-) variabelen zijn:

max_line = 785;
Constante en gelijk aan 785.

max_buff = 15;
Constante, gelijk aan het aantal buffers - 1. T : ads of array

[l ..max_line] of lstring(80);
Het text pointer array. Dit array bevat alle pointers naar de tekst
die 'VISION' op het scherm zet. Bij opstarten van 'VISION' wordt dit
array gevuld met de teksten uit de file v_text.msg.

eh : ehar;
Bevat het karakter van de menukeuze.

status : integer;
Bevat de return code van DT-IRIS routines.

ilut, olut : integer;
Bevat de geselecteerde LUT nummers;

syne, disp, pr_mask : integer;
Frame grabber modes, resp. sync-mode, display-mode en
protection-mask.

w_eol,w_row,height,width : integer;
Coördinaten van het window.

maer : integer;
macr mode. O:geen macro; l:create macro; 2:exec. macro with stops;

3:exec. macro without stops.
eur_st,ar,history : boolean;

Status cursor, window en history. Indien 'true': actief.
maero_file,his_file : text;

Tekst files voor resp. macro's en history (indien actief)
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Voordat we aan een beschrijving van de source van 'VIS ION' beginnen, som ik
eerst een aantal belangrijke wetenswaardigheden op.

Tekstpointers.
De teksten die in 'VISION' naar het scherm worden geschreven, worden
tijdens het initialiseren vanuit de file v_text.msg in een tekst-array
geladen en bij het gebruik van de tekst wordt de index van het array
gebruikt als pointer naar die tekst. Bij een Pascal write- statement wordt
dus slechts één pointer naar de tekst gebruikt in plaats van de tekst zelf.
Dit wordt gedaan, vanwege geheugengebrek in het CONS- segment van de
gebruikte PASCAL versie. Daarom moet men zeer voorzichtig zijn met
veranderingen in de file v_text.msg. De regelnummers en tekst dienen met
elkaar overeen te komen met de tekstpointer- structuur van het programma.
Toevoegen van regels is helaas niet mogelijk, omdat MS-Pascal geen string
array's toestaat die meer dan 64 kByte aan ruimte innemen. De string met
tekstpointers T die vanuit v_text.msg wordt opgebouwd is nèt geen
64 kByte ..... Dit is tevens de reden dat veranderde write statements in de
nieuwe versie van 'VISION' wel tekst bevatten.

Met het meegeleverde programma 'find-ptr.pas' kan men de sources van
'VISION' naspeuren op ongebruikte pointers, die eventueel opnieuw gebruikt
kunnen worden (maar pas op!).

Macro's.
Een belangrijke opmerking over macro's en invoer via het toetsenbord: ieder
ingetoetst karakter wordt (indien de macro-opbouw actief is) opgeslagen in
de macro-file. Dit heeft als voordeel dat de invoer steeds via dezelfde
routines kan geschieden, zowel bij het ophalen van invoer uit de macro-file
als bij het uitvoeren van een macro wordt, als bij invoer via het
toetsenbord. Het is dus zaak om alle invoer altijd via de functie readkbd
in de file v_auxl.pas te laten verlopen (of via één van de andere reeds
geïmplementeerde functies zoals readstr voor integer- invoer en readname
voor string- invoer). Dan weet U zeker dat een door U geïmplementeerde
functie ook met de macro's werkt.

Schermindeling.
Het scherm is in vier gedeelten ingedeeld. Ten eerste de header. Deze wordt
in principe nooit overschreven, behalve bij het tekenen van een histogram.
Ten tweede het box-menu. Dit is een in inverted-video opgemaakt blok, dat
het huidige menu aangeeft, samen met de header van het menu en de opmerking
'Press esc to exit', onderin het scherm. Het menublok met de keuzes 'F1'
tot en met 'F8' wordt bij intoetsen van 'More' (='F9' of 'F10') opnieuw
opgemaakt. De rest van het scherm wordt gebruikt door de submenu's en wordt
na uitvoering van het commando schoongeveegd. Dit deel bestaat uit twee
windows: het gedeelte naast het menu en het deel onder het menu. Deze
worden beide schoongeveegd met de functie erase. De (machinetaal-) routines
staan in de file w_aux2.asm. Als de routine uit het (sub-)menu nog
aanvullende informatie wil hebben van de gebruiker, dan wordt eerst het
scherm schoongeveegd met erase. Willen we iets aan het scherm toevoegen dat
niet mag worden schoongeveegd, dan zullen we dus ook de coördinaten van de
windows in erase moeten aanpassen.

De source van 'VISION' bestaat uit de volgende files:
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v_defs.pas
Dit zijn de declaraties van de variabelen. Deze file wordt in iedere ander
file (behalve v_main.pas en v_auxl.pas) included. De file bevat tevens de
externe declaraties van de procedures.

v_main.pas
Deze files bevatten het hoofdprogramma en de declaraties van de variabelen.
De functie alloc_load_text laadt alle tekst die het programma gebruikt van
disk (uit de file v_text.msg) in een string array. In deze file zijn ook de
initialisatieroutines en de helpfunctie (gebruikmakend van de file
VISION.HLP) te vinden. De functie jump neemt de sturing van het hoofdmenu
voor zijn rekening en maakt gebruik van de functies die voor schermopbouw
zorgen, heading, v_boxO t/m v_boxS. De functies heading en v_boxO bouwen
het scherm op zonder de menu's en v boxl t/m v_boxS schrijven het huidige
menu naar het scherm.

v_auxl.pas
Deze source file bevat de hulproutines voor de beeldbewerkende routines van
'VISION' zoals enkele schermfuncties en sommige besturingsfuncties. Verder
bevat deze file nog een error-routine. We vinden in v_auxl.pas ook de
routines voor de invoer via het toetsenbord, alsmede de routines die voor
het opbouwen en uitvoeren van macro's zorgen. We vinden hier verder de
routine die een beeld aanmaakt met een 2-dimensionale gaussische verdeling
van de grijswaarden. Deze routine wordt gebruikt bij het genereren van het
gaussische testbeeld in menu 1 en wordt gebruikt bij de functie 'Gauss
shading' van menu 5. Tenslotte vinden we in v_auxl.pas de procedure v_draw,
die een frame naar het overlaybuffer kopieert en in een overlay grafische
functies verricht, zoals het tekenen van projecties, line scans,
histogrammen en resultaten van de 1-dimensionale Fourier analyse.

v aux2.asm
Deze file bevat de schermfuncties, die niet in Pascal geschreven konden
worden, zoals het wissen van de twee windows die gereserveerd zijn voor de
submenu's en het aan- en uitzetten van de cursor.

v_boxl.pas
Deze file bevat de routines uit menu 1, zoals de acquiring functies, het
laden en opslaan van beelden van/naar disk en het gebruik van de grafische
cursor, de windows en graphics. Verder bevinden zich hier de procedures die
een beeld omzetten naar een printer-vriendelijk formaat. We kunnen beelden
versturen naar een matrixprinter, of naar een laserprinter die PostScript
verstaat. In dat laatste geval wordt gebruik gemaakt van een in de
programmeertaal C geschreven routine, die we in de file v_boxc.c kunnen
vinden.

v_box2.pas
In deze file vinden we zoals verwacht alle routines van menu 2, zoals de
filterprocedures, de logische en rekenkundige operaties, de morfologische
operaties en de bitplane operaties. De randdetectie is weer een in C
geschreven routine. Deze wordt vanuit v_box2.pas aangeroepem en bevindt
zich in v_boxc.c. Na het aanroepen van de randdetectie wordt een lijst met
kernelnamen op het scherm geschreven. Met de cursortoetsen kunnen we een
kernel uitkiezen, waarmee vervolgens een convolutie wordt uitgevoerd. Deze
routine maakt gebruik van de file mv_dbs.m, waarin alle kernels zijn
opgeslagen.
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v_box3.pas
In deze file bevinden zich de routines van menu 3, 'Statistic operations',
zoals de histogram analyse, de projecties, de line-scan, het gebruik van
kleuren en andere beeldanalyse routines. We vinden hier ook de aanroep van
het externe programma v_fft2, die een 2-dimensionale Fourier analyse
uitvoert.

v_box4.pas
In deze file bevinden zich alle procedures die in het menu 4 , Quantization'
worden gebruikt. Dit zijn ook onder andere de thresholding, de contrast
enhancement, de geometrische operaties en natuurlijk de quantisatie
routines.

v_boxS.pas
Tenslotte bevinden zich in deze file de routines voor het menu 'System
Operations'. We vinden hier de routines die de DOS shell aanmaken, de
macro- en history-procedures en de set-up en reset procedures.

Tenslotte nog een opmerking over de functie v_matlab: deze functie roept
(met behulp van een overlay) het externe programma v_mlab aan. Dit
programma vormt een interface tussen 'VISION' en 'MATLAB' .

v boxc.c
De in C geprogrammeerde routines bevinden zich in deze file. De reden dat
deze routines in een andere taal geschreven zijn is, omdat ze elders al
werden gebruikt en later aan 'VISION' zijn toegevoegd. Het is echter geen
excuus. In de taal 'c' is het manipuleren van registers nu eenmaal
eenvoudiger, vandaar dat nooit de moeite is genomen om de routines naar
Pascal te vertalen. De file bevat de routines voor het kiezen van een
randdetectie- kernel en de routines voor het uitvoeren van een convolutie
met dat kernel. In v_boxc.c is tevens de PostScript printer- driver
ondergebracht.

Alle DT IRIS routines die in deze file worden gebruikt, worden als volgt
gedeclareerd:
extern unsigned char pascal IS_FONCTION(int,int *, char *);

Ik heb de functie als extern pascal gedeclareerd, om naamconflicten te
voorkomen bij het linken van het totale pakket met zowel Pascal- versie als
met de CL- versie van de DT-IRIS bibliotheek. We kunnen nu volstaan met de
alleen Pascal- versie van DT-IRIS. In het bovenstaande voorbeeld is
duidelijk de 'type casting' van CL naar Pascal te zien: het eerste argument
is in Pascal een variabele van het type IS_INTEGER, het tweede van het type
IS_INTEGER_ARRAY en het derde tenslotte van het type IS_STRING. Deze typen
worden in de file isdefs.pas gedeclareerd.

v_fft2.pas
Deze file bevat de routines voor de 2-dimensionale Fourier analyse. Het is
een extern programma; dit wil zeggen, dat het apart van 'VISION' gelinkt
wordt tot v_fft.exe en dat het vanuit 'VISION' wordt aangeroepen door de
functie 2d_fft in de procedure fourier. Het programma wordt als een overlay
in het geheugen van de host PC-AT gelezen.

v_mlab.pas
Dit is ook zo'n extern programma; het vormt de interface tussen 'VISION' en
'MATLAB' en leest het programma Matlab als overlay in het host PC-AT
geheugen.
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v_tert.~g

In deze file staan alle teksten die 'VISION' zoal op het scherm zet. De
reden dat de teksten in een aparte file staan, is een paar bladzijden terug
al eens uitgelegd. Daarom beperk ik mij tot het formaat van de file. Een
regel tekst op regel i van de file wordt in 'VISION' op het scherm gezet
door het statement writeln (TA[i]); en de regels i tot en met j kan men ook
naar het scherm schrijven als: v_write(i,j);. Deze laatste procedure is in
de file v_auxl.pas te vinden. Tenslotte het formaat van v_tezt.~g:

<line 0>

etc

<line max line>

Erg eenvoudig dus; maar pas op met tussenvoegen van regels! Dan schuiven
alle anderen namelijk op! En pas er ook voor op, dat er niet meer dan
<max_line> (momenteel 785) regels in de file komen te staan. De file kan
het beste ge-edit worden met een editor die spaties zichtbaar maakt, deze
laat staan bij het opslaan van de file en die bovendien geen extra regels
toevoegd. Het devies luidt dus: afblijven. Voer nieuwe regels in als gewone
writeln statements, zonder het gebruik van de pointers.

vision.hlp
Deze file bevat de help informatie van 'VISION' . Eigenlijk bestaat deze
informatie uit twee delen. Het eerste deel wordt korte stukjes uitleg bij
iedere in 'VISION' geïmplementeerde beeldbewerkingsroutine en het tweede
deel (bereikbaar via de help van optie 'info message' van menu 5) is een
uitgebreide beschrijving van 'VISION' . Voor degene die de help optie van
'VISION' uit wil bereiden, volgt hier een beschrijving van het formaat van
deze file. De help functie wordt aangeroepen door:
help ('<pattern>');
waarbij <pattern> een drieletterige code vormt. Deze drieletterige code
wordt als zoeksleutel gebruikt in de file vision.hlp en moet uniek zijn. De
file zelf ziet er dan uit als:

$<pattern>
<help info>
$<pattern>
<help info>

etc.
$

Het <pattern> wordt dus vooraf gegaan door $; op de volgende regel begint
dan de helptekst, waarvan, om in het window te kunnen passen, geen van de
regels langer mag zijn dan 60 karakters. De file eindigt met $.

mv dbs.m
Deze file is de kernel- database van 'VISION' . Hij wordt gelezen door de
functie edge_detection in de file v_boxc.c. Het is vrij eenvoudig om
kernels toe te voegen aan de database. Houdt daarbij het volgende formaat
in acht:
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llr<kernel name>
<additional info> <kernel(O,O» ............ <kernel(n,O»

.. .. .... .. .. ..

.. .. .. .. .. .. ..
<kernel (O,m) > .............. <kernel(n,m» ] ;

etc

llr<kernel name>
<additional info> <kernel(O,O» .............. <kernel(i,O»

.... .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. .. ..
<kernel(O,j» .............. <kernel(i,j» ] ;

Op deze manier kan men allerlei kernels met verschillende afmetingen
implementeren. In bovenstaand formaat is <kernel name> de naam van het
kernel en is <additional info> een string zoals b.v. 'R34 =' (een verkorte
kernel naam) en zijn <kernel(p,q» de elementen van het kernel. Er zijn
geen restricties aan de omvang van het kernel, behalve natuurlijk dat
p,q > O.

v_test.pas
Als men nieuwe routines in 'VISION' wil testen, wil men graag weten met
welke argumenten de DT-IRIS functies worden aangeroepen. Dit is vooral
handig als men een foutmelding van DT-IRIS ontvangt; als het programma op
de normale manier met de testbibliotheek wordt gelinkt, wordt het programma
niet afgebroken bij de foutmelding maar loopt gewoon door, zodat men niet
weetwelke functie de melding veroorzaakte. Soms wordt de melding niet eens
opgemerkt, omdat 'VISION' de melding meteen van het scherm afveegt. Als we
daarom in plaats van de DT-IRIS bibliotheek ispaslib.lib de file v_test.obj
meelinken, dan wordt bij iedere aanroep van een DT-IRIS functie een window
geopend in de header, waarin de argumenten van de zojuist aangeroepen
DT_IRIS functie worden geschreven. De DT-IRIS functie wordt verder niet
uitgevoerd. Zie verder nog de gebruiksaanwijzing van de installatie van
'VISION', hoofdstuk 6 in dit verslag.
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5. DE VERANDERINGEN AAN 'VISION'

In de hoofdstukken 2 en 3 is al gezegd, dat het 'VISION'- pakket geen
gebruik kan maken van de nieuwe frame grabber DT2861 van Data Translation.
De nieuwe kaart heeft een aantal extra mogelijkheden en een aantal zaken
zijn veranderd ten opzichte van de oude frame grabber DT285l. De
veranderingen die 'VISION' daarvoor heeft moeten ondergaan worden in dit
hoofdstuk beschreven.

5.1. Eisen te stellen aan het pakket

Het doel van 'VISION' is de gebruiker vertrouwd te maken met digitale
beeldverwerking. Verder is 'VISION' bedoeld om beeldbewerkingsalgoritmen te
ontwikkelen en te testen. Het pakket is ontwikkeld om gebruikt te worden in
een laboratorium omgeving, voor onderzoekers die werken met digitale image
processing. De gebruiker hoeft geen ervaring met computers of met
programmeren te hebben om met 'VISION' te werken.

We kunnen, redenerend vanuit dit doel, de volgende eisenlijst samenstellen.
- Het pakket moet eenvoudig te bedienen zijn.
- Beeldbewerkingsprocessen moeten eenvoudig uit te voeren zijn, waarbij het
resultaat direct zichtbaar wordt gemaakt.
- Met het pakket moet men optimaal gebruik kunnen maken van de
mogelijkheden van de hardware en de functiebibliotheek.

Als we het pakket gaan aanpassen aan de nieuwe hardware, moeten we ons bij
het veranderen van het pakket ook volgende eisen stellen:
- de structuur van de veranderingen moeten overeenkomen met de structuur
van het oude programma.
- de toegevoegde of veranderde functies moeten voor de gebruiker op
dezelfde manier werken als de oude.

Hoe ik mij aan deze eisen heb weten te houden, leest u in de volgende
paragrafen.

5.2. De aanpassingen van het oude pakket

Als we de manual van de nieuwe frame grabber doorlezen en vergelijken met
de oude, dan zijn de veranderde functies in te delen in drie catagoriën. In
de eerste catagorie vallen alle functies die veranderd zijn, in de tweede
catagorie zitten alle toegevoegde functies. Tot de derde catagorie behoren
de "verdwenen" functies. De functies die uit DT-IRIS verwijderd zijn,
werden in 'VISION' niet geruikt. Het aanpassen van 'VISION' valt dan ook in
twee delen uiteen: het zodanig aanpassen van het pakket, dat het op de
nieuwe frame grabber draait en ten tweede het invoeren van de nieuwe
mogelijkheden van de nieuwe frame grabber.

In de bijlage vindt U een opsomming van de drie catagoriën van veranderde
functies van DT-IRIS.
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De veranderingen z~Jn op te splitsen in de volgende soorten:
- Bij windowoperaties moeten de kolom en breedte van het windowopgegeven
worden in veelvouden van 16.
- Door de extra frame buffers kan overal het argument <frame number> een
waarde hebben van 0 tlm 15 in plaats van 0 en 1.
- Door de extra frame buffers moet bij diadische operaties niet alleen een
source buffer en een destination buffer gespecificeerd worden, maar in
plaats van het source buffer een operand buffer 1 en een operand buffer 2.
Dit geldt ook voor sommige monadische operaties, zoals rS_PERFORM_FEEDBACK.
- Sommige functies zijn van naam veranderd.
- Van sommige functies is de argumenten range veranderd.
- Enkele functies werken iets anders.

Deze veranderingen heb ik één voor één ingevoerd. Voor een lijst met
veranderingen verwijs ik naar een afdruk van de file changes.txt in de
bijlage.

5.2.1. Windowing

De belangrijkste verandering is dat kolomcoördinaten en breedten van het
actieve windowalleen maar in veelvouden van 16 mogen worden opgegeven. Dit
betekende de volgende veranderingen.

- Soms wordt de region gebruikt om in een deel van het scherm alle
grijswaarden op te tellen, of om alle grijswaarden binnen te halen in een
array en er één of andere bewerking op uit te voeren. Dit gebeurde dan op
de volgende manier:
status := IS_SET_ACTlVE_REGION(row,col,heigth,width);
status := IS_SUMMATION(frame,surn);

Dit werd veranderd in:
var array: array [O .. width] of integer2;
sum := 0;
for var r := row to row+heigth-1 do

begin
status := IS_GET_PlXEL(frame,r,col,heigth,array[O]);
for var i := 0 to width do sum := sum + array[i];

end;

Een soortgelijke verandering werd voor het volgende geval verzonnen:
status := IS_SET_ACTlVE_REGION(row,col,heigth,width);
status := IS_GET REGION(frame,array[O]);

wat werd veranderd in:
for var i := row to row+heigth-l do

status := IS_GET_PlXEL(frame,i,col,width,array[O]);

Deze vernieuwde routines worden echter veel trager uitgevoerd! Overal waar
we vroeger de active region konden gebruiken om een heel window tegelijk in
een array te krijgen, moeten we het array in de nieuwe versie pixel voor
pixel vullen.
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5.2.2. Overige veranderingen

Nog enkele veranderingen in het oude pakket om het aan te passen op de
nieuwe frame grabbers:
- de namen van de functies IS_AND_FRAMES, IS_OR_FRAMES, IS_XOR_FRAMES,
IS_ADD_FRAMES, IS_SueSTRAeT_FRAMES zijn veranderd in resp.: IS_AND, IS_OR,
IS_XOR, IS_ADD, IS_SueSTRAeT.
- De argumenten range van sommige functies zijn veranderd. Een lijstje:
IS_ACQUIRE, het aantal frames om te middelen mag nu 256 zijn i.p.v. 128.
IS_CONVOLVE mag nu ook met negatieve normeringsgetallen werken.
- Na het aanroepen van de functie IS_INITIALIZE moet nu ook de functie
IS_RESET worden uitgevoerd.

Tenslotte zijn er een drietal bugs uit de oude versie verdwenen:
- Het bleek onverstandig om in het Pascal statement assign(file,name) met
voor name een tekstpointer te gebruiken. Dit om mij volkomen onduidelijke
redenen. Maar in elk geval werkt de functie zonder morren als name gewoon
een string is (dus bijvoorbeeld 'bijvoorbeeld').
- Nog iets raars: bij het schrijven van tekst via de (nieuwe) DT-IRIS
functie IS_DRAW_TEXT ging het soms mis. Er kwamen weliswaar patroontjes op
het scherm van de monitor terecht, maar geen letters. Omdat deze fout in de
functie IS_DRAW_TEXT moest liggen, wijdt ik de fout aan het incorrect
inlezen van de fonts vanuit het BIOS ROM van de PC-AT. (de functie
IS_DRAW_TEXT maakt daar namelijk gebruik van). De oplossing was even
misterieus als de fout: als men vlak v66r het aanroepen van IS_DRAW_TEXT
het statement writelni uitvoert, is het probleem verdwenen.
- De functie van de functietoetsen 'F9' en 'F10' ('More «»') is
overgedragen aan de cursortoetsen '~' en '~'.

- Tenslotte nog een bug: tijdens het inlezen van de tekst vanuit de file
v_text.msg in de initialisatie routine kan een fout optreden. De
fout routine maakt echter gebruik van de teksten. De aanroep van de
foutroutine heb ik dus vervangen.

5.3. De uitbreidingen

De uitbreidingen zijn in vier grote veranderingen aan 'VISION' onder te
verdelen:
- Het nieuwe pakket kan gebruik maken van meer frame buffers.
- Er is een ALU en een bijbehorend resultaat LUT (RLUT) in het datapad
opgenomen.
- De nieuwe DT IRIS SP215 is van extra 2858 functies voorzien.
- Er zijn meer mogelijkheden tot acquisitie van beelden.

Verder waren er nog enkele menu opties nog niet geïmplementeerd. Dit z1Jn
enkele grafische mogelijkheden (tekenen op beelden, spiegelen van beelden)
en het skeletteren van binaire beelden.
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5.3.1. Het toevoegen van de extra frame buffers

De nieuwe hardware heeft 16 frame buffers. Dit heeft de volgende
consequenties:
- Bij de oude versie werd het resultaat van een bewerking eenvoudig naar
het andere buffer geschreven. In de nieuwe versie moet de gebruiker
gevraagd worden welk buffer als resultaat gebruikt gaat worden.
- Dit geldt ook voor de input buffers van de acquisititie routines en voor
de operand buffers van een operatie.

We definiëren daarom de volgende variabelen:
op_framel:
Bevat het nummer van het buffer dat gebruikt wordt in monadische operaties
als operand buffer. Tevens wordt dit buffer gebruikt als input buffer. Bij
operaties waarbij iteraties plaats vinden, wordt dit buffer gebruikt om er
de tussenresultaten in op te slaan.
op_frame2:
Bevat het buffernumer van het frame dat in diadische operaties gebruikt
wordt als tweede operand buffer.
res frame:
Als een operatie een ander frame als resultaat tot gevolg heeft, dan wordt
dit frame opgeslagen in het buffer welk nummer in deze variabele staat.
~sp_frame:

Bevat het buffernummer van het frame dat op de monitor zichtbaar is. Na een
operatie wordt het resultaat zichtbaar gemaakt door de inhoud van
~sp_frame gelijk te maken aan de inhoud van res_frame en het resultaat
buffer als output- buffer te kiezen.

voordat een operatie wordt uitgevoerd, wordt de gebruiker eerst gevraagd
welke buffers als operand buffer moeten worden gebruikt en in welk buffer
het resultaat moet worden opgeslagen. We kunnen te allen tijden door de
buffers 'bladeren' om te kijken wat er in staat. Dit kunnen we doen door de
cursortoetsen '~' en '~' te gebruiken.

Omdat er nog een mogelijkheid moest zijn om te zien welke buffers op dit
moment voor welk doel gebruikt worden, heb ik onderaan het scherm een extra
statusregel toegevoegd waarin wordt bijgehouden wat de inhoud van
bovenstaande variabelen is. Ik heb de afmetingen van de windows iets aan
moeten passen zodat dit deel van het scherm nooit wordt overschreven.

5.3.2. Implementatie van de extra ALU functies

De ALU kan op twee manieren worden gebruikt. We kunnen de ALU tijdens een
acquisitie gebruiken om het opgenomen beeld te bewerken en er eventueel een
operatie op uitvoeren met een reeds opgeslagen beeld; of we kunnen de ALU
gebruiken in een feedback operatie. Omdat er voor beide mogelijkheden al
een menu optie bestond, heb ik de ALU functies eenvoudig hieraan
toegevoegd.

In het acquiring sub-menu z~Jn er nu drie functies bijgekomen: we kunnen nu
een 'film' maken door een aantal frames achter elkaar in de frame buffers
te zetten, we kunnen nu één beeld opnemen met gebruik van de ALU en we
kunnen de passthru mode aanschakelen en daarbij een ALU functie kiezen.
Enkele van de 48 functies waaruit we kunnen kiezen zijn bijvoorbeeld
logische operaties met beide operanden, unity (resultaat := operand A),
inverse (resultaat := NOT A), rekenkundige operaties zowel met- als zonder
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het carry bit, etc. Voor een volledige lijst met operaties verwijs ik naar
de manual en de help file.

De feedback operatie heeft nu een sub-menu gekregen, van waaruit we de oude
feedback operatie kunnen kiezen met of zonder ALU functie. Als we kiezen
voor een feedback zonder ALU functie is RLUT een tabel waarin
index:=RLUT(index) en de ALU functie is 'unity'. Kiezen we voor feedback
met ALU functie, dan kunnen we een RLUT bank en een ALU functie kunnen
kiezen.

Omdat we de RLUT niet kunnen selecteren met een OT-IRIS functie, heb ik een
nieuwe globale variabele geïntroduceerd met de naam rlut. Deze bevat het
nummer van de laatst gekozen RLUT bank.

5.3.3. Implementatie van de extra 2858 functies

De nieuwe versie van OT-IRIS is voorzien van een negental nieuwe frame
processor functies. Hiervan zijn er vijf die de input LUT van de frame
processor lezen, beschrijven en selecteren. Hierop kom ik nog terug in
paragraaf 5.3.5, waar het invoeren van extra LUT functies aan de orde komt.
De overige vier functies heb ik in het pakket geïmplementeerd.

Als we gebruik gaan maken van de frame processor, dan zal een algoritme er
ongeveer zo uit gaan zien:

Kies een ILUT op de 2858.
Schrijf een frame naar de frame processor buffer.
Voer een operatie hierop uit met behulp van de ALU of de division logic.
Zet het resultaat in een frame grabber buffer.

Deze vier stappen dienen dus geïmplementeerd te worden. Hiertoe werd een
nieuw submenu ingevoerd in 'VISION', met de naam '2858 function'.

Stap 1 en 2.
Helaas kent de OT-IRIS geen manier om direct een beeld vanuit één der
buffers op de frame grabber kaart naar het frame processor buffer te
sturen. We kunnen wel de functie IS_2858_FUNCTION gebruiken, waarbij we
voor de ALU functie de eenheidsfunctie (nr. 15) kiezen. Het beeld wordt dan
vanuit de frame grabber door de ILUT op de 2858 frame processor en door de
ALU naar het frame buffer geleid. Voordat we de functie IS_2858_FUNCTION
aanroepen kiest de gebruiker eerst een ILUT op de frame processor.

Stap 3.
Met de functie IS 2858 NORMALIZE kunnen we een operatie uitvoeren volgens
x := G-

1
(y) waarbij G ~n monotoon stijgende functie is. Met

IS_2858_FUNCTION kunnen we een 16 bit ALU functie kiezen. Bij de laatste
functie kunnen we weer uit dezelfde 48 ALU functies kiezen als bij de frame
grabber ALU. Beide functies, de normalisering en de ALU operaties heb ik in
een aparte submenu- optie gezet.

Stap 4.
Met de functie IS_2858_READ kunnen we een ILUT op de 2861 frame grabber
kiezen en een beeld copiëren van een frame processor buffer naar een frame
grabber buffer. Deze functie heb ik gebruikt om stap 4 van de bovenstaande
algoritme te verwezenlijken.
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5.3.4. Het toevoegen van de operaties op LUTs

In het oude pakket was in de menustructuur reeds plaats ingeruimd voor de
modificatieroutines ten behoeve van LUTs. Ik heb daar een submenu aan
toegevoegd, met de volgende opties. De routines werken voor alle LUTs
hetzelfde. Het werkt dus zowel met de oude OLUTs en ILUTs, als met de
nieuwe RLUTs en 2858 ILUTs.

- load LUTs
Deze optie roept een submenu op, waarin men kan kiezen welke LUT men wil
inladen. Vervolgens wordt de gebruiker gevraagd welke LUT bank er geladen
moet worden. Daarom wordt om een file naam gevraagd. Dan wordt de file
geopend en via de functie IS_LOAD_?LUT wordt de LUT geladen met de waarden
uit de file. De file dient het volgende formaat te hebben:

<lut [0]> etc <lut [max_index]>

Hier staat <lut [i]> voor de waarde in de tabel behorende bij index i en
max_index staat voor de lengte van de tabel (bij de RLUT is dit 512 en bij
de overige 256). De OLUT bestaat uit drie van dergelijke getallenreeksen,
de eerste <olut [0]> ... <olut [256]> is de OLUT voor rood, de tweede voor
groen en de derde voor blauw.

- Save LUTs
Deze optie in het submenu 'Modify LUTs' maakt ook een submenu aan waarin
men het type LUT kan kiezen. Vervolgens wordt weer om een LUT-bank nummer
en een file naam gevraagd. Via de functie IS_REAO_?LUT worden de waarden
uit de LUT weggeschreven naar disk in een file het zelfde formaat als boven
beschreven staat.

- Select LUT
Met deze optie kunnen we een bepaalde bank uit één der LUTS selecteren om
in het datapad te worden opgenomen. De optie creëert een submenu, waarin de
gebruiker gevraagd wordt om het type LUT te kiezen, waarna de vraag gesteld
wordt om het LUT-bank nummer in te toetsen.

- Interactive changes to LUTs.
Met deze optie is men in staat een bepaalde LUT van waarden te voorzien.
Eerst verschijnt het submenu waarin de gebruiker het type LUT kan bepalen
en vervolgens wordt het lijstje getoond met de functies waarmee men de LUT
kan vullen. De gebruiker heeft de keuze uit een monotoon stijgende- of
dalende reeks, een binaire threshold (threshold waarde zelf te kiezen) en
een lineaire interpolatie tussen drie punten. De LUT dient in dit laatste
geval dus als een soort filter, waarmee men bepaalde grijswaarden kan
wegfiltern of juist benadrukken. De gebruiker moet het knikpunt
(threshold,v2), de waarde op index=O (v1) en de waarde op index=255 (v3)
bij de RLUT) opgeven. Het programma berekent de waarden van de tabel door
interpolatie van deze drie punten. Een reeks waarin alle hoge grijswaarden
boven 128 worden versterkt en waarin de lage grijswaarden worden
'verzwakt', is in figuur 5.1 geschetst. De waarden die de gebruiker in moet
toetsen zijn hierin aangegeven.
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Figuur 5.1. Voorbeeld van de inhoud van een LUT met een lineair filter
bestaande uit de interpolatie van drie punten

Deze functie kan worden gebruikt om bepaalde delen van het beeld beter
zichtbaar te maken, of om een helder/donker deel van het beeld buiten
bereik van de randdetectie te houden.

5.3.5. De extra geometrische operaties

De meest voor de hand liggende operaties op beelden zijn wel de spiegeling
en de rotatie. Ook deze functies zijn in 'VISION' geïmplementeerd. Bij deze
operaties maken we gebruik van een operand en een resultaat frame buffer.

Spiegelen.
Bij het spiegelen vragen we de gebruiker de coördinaten van een lijn op te
geven. Bij spiegeling in een horizontale lijn vragen we om een rij nummer,
en bij spiegelingin een vertikale lijn een kolom nummer.

Als we geen window gedefiniëerd hebben, is een spiegeling betrekkelijk
eenvoudig uit te voeren. Eerst pannen we het beeld zodanig, dat de
spiegellijn op 256 (in het midden van het beeld) komt te liggen. Daarna
verwisselen we de lijnen of kolommen links en rechts in het beeld. Hierna
pannen we weer terug, zodat de spiegellijn op z'n oorspronkelijke plaats
komt te liggen.

Het spiegelen in de vertikale lijn kunnen we op twee manieren doen. We
kunnen één lijn inlezen (met behulp van één IS_GET_PlXEL) en pixel voor
pixel omgekeerd terugschrijven (met 512 IS_PUT_PlXEL opdrachten) maar dit
is erg traag. DT-IRIS voert namelijk alleen maar pixel opdrachten uit
tijdens de blanking. De tweede manier is veel sneller (zo'n 20 tot 30 x !):
haal één lijn op in een array (met één IS_GET_PlXEL opdracht), draai het
array om in een FOR-loop (dit gebeurt dus door de interne processor, die
full-time werkt) en schrijf het in één keer terug naar het beeld met behulp
van één IS PUT PIXEL.- -
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Als we wel een window gedefinieerd hebben, ontstaat een gespiegeld window.
Dit window kan gesplitst zijn: het valt dan buiten het beeld. Daarom wordt
de beeldinformatie in het gespiegelde window in twee array's gelezen, één
array voor iedere deel van het gespiegelde window. Verder wordt een array
ingelezen met de beeldinformatie van een lijn uit het window zelf. Deze
drie array's worden door de PC-AT processor omgedraaid en teruggeschreven.

Rotaties.
Een rotatie definiëren we op een vierkant frame deel, met hoeken van 90

0
of

o
een veelvoud daarvan. Een hoek van 180 is eenvoudig te realiseren: het is
een spiegeling in een horizontale en in een vertikale richting. Dus haal
een lijn boven en onder in het frame deel op, draai ze om en schrijf ze

o
verwisseld terug. Een hoek van 90 realiseren we door een lijn in één keer
op te halen, en pixel voor pixel terug te schrijven in een kolom in het
resultaat frame buffer. Door het pixel voor pixel schrijven wordt deze
routine erg traag.

Tenslotte nog een opmerking: de syntax van de DT-IRIS opdrachten:
VAR arr : ARRAY [0 .. count] OF INTEGER;
I S_GET_PIXEL (frame, row, col, count, arr[O]);
I S_PUT_PIXEL (frame, row, col, count, arr[O]);
is maar ogenschijnlijk aan elkaar gelijk: de onderste schrijfopdracht
schrijft twee pixels MEER dan de bovenste opdracht leest! Dit is een fout
in DT-IRIS.

5.4. Suggesties voor uitbereidingen

Er is geen programma, of er kan nog wel iets aan verbeterd worden. Zo ook
met 'VISION' .

Interactive changes to LUTs.
Deze routine zou het mogelijk moeten maken de waarden van een LUT index
voor index te bepalen. Er is een kernel editor, dus het zou logisch zijn om
ook een LUT editor in te bouwen. Omdat het mogelijk is om de LUTs te vullen
met informatie uit een file, heb ik deze uitbreiding niet geïmplementeerd.

Muis besturing.
Om sneller door de menu's heen te lopen, zou je gebruik willen maken van
een muis. Hiervoor moet dan een muis interface worden geschreven. Voor deze
uitbereiding is echter in de 'public domain' willicht software te vinden,
die het signaal van de muis omzet in pulsen van de cursor toetsen.

Opslaan van aangemaakte kernels.
Omdat het mogelijk is om LUTs te laden en op te slaan op disk, zou het
logisch zijn om ook aangemaakte kernels op te slaan. Dit is echter ook
mogelijk door deze kernels niet aan te maken op 'VISION', maar met een
willekeurige teksteditor in de file mv dbs.m. Het recept hiervoor heb ik al
gegeven bij de beschrijving van 'VISION' .
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Fonts.
Er zijn nog twee zaken van de nieuwe DT-IRIS functie bibliotheek onbenut
gelaten. Ten eerste is dit de mogelijkheid om een bepaald tekst-font te
laden of op te slaan. Hiervoor moeten echter fonts gemaakt worden en dit
zou teveel tijd in beslag nemen. Bovendien valt het voorlopig buiten het
doel van 'VISION' . In een latere versies kunnen wellicht fonts van bekende
tekstverwerkers gebruikt worden.

Uitzetten van de host systeem klok.
De tweede onbenutte mogelijkheid van DT-IRIS is de mogelijkheid om van de
host PC-AT de systeem klok aan- en uit te zetten, ter voorkoming van
storing bij de acquisitie functies. Wij hebben bij de tests nog nooit last
gehad van storing, dus implementatie van deze mogelijkheid leek mij (nog)
niet zinvol.

Snelheid van veranderde routines.
In sommige routines moest de combinatie van de functie IS_SET ACTIVE REGION
(zetten van een window) en IS_GET_REGION (het ophalen van dit hele window
in één array) worden verwijderd, omdat de argumenten voor kolom en breedte
waarden hadden die geen veelvoud waren van 16. Deze beide functies werden
vervangen door single-pixel operaties en zijn daardoor ontzettend traag
geworden. Deze procedures zouden eigenlijk nog geoptimaliseerd moeten
worden.

Status regel voor LUTs.
Tijdens het gebruik van het programma is het handig gebleken om op elk
moment te kunnen zien, welke LUT-banken er op dit moment geselecteerd zijn.
Wellicht kan in de toekomst de statusregel onderin het beeld omgeschakeld
worden van 'buffer statusregel' naar 'LUT statusregel'. Hiervoor zou één
van de functietoetsen gebruikt kunnen worden.

Nog niet geïmplementeerde menu keuzes.
Er zijn nog een aantal routines niet geïmplementeerd die wel in de
menustructuur staan. Dit zijn:
- menu 1: graphics -

- menu 2: morphology:

- menu 4: geom. operations:

freehand drawing;
set graphics;
propagatie;
skeletteren;
shrinking by sampling;
turn;
transpose;

32



6. GEBRUIKSAANWIJZING BIJ INSTALLATIE VAN ' VISION'

'VISION' is een software pakket dat werd geschreven bij de vakgroep Meten
en Regelen van de faculteit Electrotechniek aan de Technische Universiteit
van Eindhoven. Het werd geschreven door de heer P.W. Sablik. Het pakket
vormt een user interface voor de frame grabber DT2861 en de frame processor
DT2858 van Data Translation. Het maakt gebruik van de funtiebibliotheek
DT-IRIS versie SP215. De frame grabber en de frame processor zijn onderling
verbonden met speciale bus, waarmee frames in real-time (1/25 seconde) van
de ene kaart naar de andere kunnen worden getransporteerd. De beide kaarten
worden in een PC-AT gemonteerd.

Het pakket bevat de meest elementaire beeldbewerkingsroutines, die met een
menustructuur eenvoudig kunnen worden uitgeprobeerd. Het pakket is bedoeld
om te worden gebruikt in een wetenschappelijke omgeving, waar de gebruiker
kennis kan maken met de digitale beeldverwerking, er
beeldbewerkingsroutines mee kan uitproberen of er beeldverwerkende
algoritmen mee kan ontwikkelen en testen. Door middel van macro's kunnen
ingewikkelde algoritmen worden 'voorgespeeld' en worden 'afgedraaid'. De
mogelijkheden van het pakket zijn onder andere (maar niet beperkt tot):

- Beeldacquisitie, middelen van beelden, het opnemen van een aantal frames
achter elkaar, real-time uitvoeren van pixeloperaties tussen camerabeeld en
een reeds opgenomen beeld.
- Pixeloperaties, zoals rekenkundige en logische operaties, look-up-table
operaties, contrast verbetering, clipping, thresholding.
- lineaire en niet-lineaire buurpixeloperaties, zoals hoog- en laagdoorlaat
filtering, Laplacian filtering, randdetectie, convoluties (met kernels die
door de gebruiker vrij te definiëren zijn), mediaan- filtering, lokaal
minimum- en maximum- filtering.
- Cellulaire operaties (morfologie), zoals erosie, dilatie, verwijderen van
ruis, contourdetectie.
- Bitplane operaties, zoals het zichtbaar maken van een bitplane, het
copiëren van bitplanes, setten en resetten van bitplanes, logische
operaties tussen bitplanes.
- Geometrische operaties, zoals zoom, pan, scroll, roteren, spiegelen.
- Het definiëren van een window om stukken van het beeld op te slaan op
disk, te copiëren, te vullen met één grijswaarde, er statistische operaties
op uit te voeren, acquisitie, etc.
- Uitvoeren van statistische analyses, met behulp van histogram analyse,
middeling, het bepalen van de statistische variabelen zoals standaard
deviatie, minimum en maximum, gemiddelde, mediaan en som van de
grijswaarden in het beeld, alsmede het maken van een line-scan ('doorsnede'
van lijn) en projecties (optellen van alle grijswaarden in een lijn, zodat
een 1 dimensionaal histogram ontstaat) .
- Kleurgebruik, om bepaalde grijswaarden te markeren, overlays.
- Fourier analyse, zowel 1- als 2-dimensionaal.
- Spatiële operaties en operaties op de resolutie van het beeld.
- Het genereren van testbeelden.

Buiten de beeldbewerkingsmogelijkheden kent het pakket ook nog de volgende
mogelijkheden:
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- In- en uitvoer van gedigitaliseerde beelden, van en naar disk, transport
van images tussen de frame buffers onderling.
- Uitvoer van beelden naar een (matrix-) printer, aanmaak van een PostScript
files ten behoeve van laserprinters.
- Modificatie van look-up-tables, opslaan en inlezen van look-up-tables.
- Interface naar PC-MATLAB.
- Het aanmaken en uitvoeren van macro's.
- On-line help functie.

6.1. De benodigdheden

Het pakket vereist, dat de volgende hardware aanwezig is:
een IBM compatible PC-AT met:

- DOS versie 3.2 of hoger;
een High Capacity disk-drive;
een hard disk;
minimaal 1 Mbyte geheugen;

- Data Translation frame grabber type DT2861 of DT2862;
- Data Translation frame processor type DT2858;

tevens de volgende software benodigd:

minstens bestaande

de Pascal functiebibliotheek.
de Pascal header file.

compiler (versie 3.32 of hoger)

de driver voor de frame grabber DT2861 of:
de driver voor de frame grabber DT2862.
het set-up programma benodigd voor het 'aanzetten'
van de frame processor.

DT-IRIS functie bibliotheek SP215, minstens

het pakket is
drivers:
- IDRV61. SYS
- IDRV62. SYS
- ISETUP.EXE

Voor
- De

- Data Translation
bestaande uit:

- ISPASLIB.LIB
- ISDEFS.PAS

- De Microsoft Pascal
uit:

- PAS1.EXE
- PAS2.EXE
- PASCAL.LIB
- MATH.LIB
Microsoft C
- C1.EXE
- C2.EXE
- C3.EXE
- MSC.EXE
- EM.LIB
- LIBH.LIB
- LLIBC.LIB
- LLIBFP.LIB
- De volgende

Pascal compiler pass 1.
Pascal compiler pass 2.
de standaard Pascal Library.
de mathematische .library.

compiler (versie 4.0 of hoger) minstens bestaande uit:
Pass 1 van de C compiler.
Pass 2 van de C compiler.
Pass 3 van de C compiler.
Microsoft C compiler manager.
8087 emulator.
Code helper library
Large memory model standard C library
Large memory model floating point library

header files: CONIO.H, DOS.H, FCNTL.H, IO.H, MATH.H,
STDIO.H, STDLIB.H, SYS\TYPES.H, SYS\STAT.H

- Microsoft Macro assembler (versie 3.00 of hoger) bestaande uit:
- MASM.EXE de macro assembler.

- De Microsoft Linker (versie 3.51 of hoger) :
- LINK.EXE de linker.

- De
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Het pakket zelf bestaat uit:
- V DEFS.PAS

V MAIN.PAS
V AUX1.PAS
V AUX2.ASM
V BOX1.PAS
V BOX2.PAS
V BoX3.PAS
V BOX4.PAS
V BOXS.PAS
V BOXC.C
V TEST.PAS
V MLAB.PAS
V FFT2.PAS
V TEXT.MSG
VISION.HLP
CHANGES.TXT
BLD.BAT
FIND PTR.PAS

header voor V BOX?PAS: definities van variabelen.
hoofdprogramma
scherm besturing en keyboard routines
assembler scherm besturingsfuncties
beeldbewerkingsroutines uit menu 1
beeldbewerkingsroutines uit menu 2
beeldbewerkingsroutines uit menu 3
beeldbewerkingsroutines uit menu 4
beeldbewerkingsroutines uit menu 5
randdetectie routine en PostScript driver
testbibliotheek, alternatief voor OT-IRIS library
interface VIS ION <-> MATLAB
extern Fourier analyse programma
teksten van VIS ION
hulp teksten en manual van VISION
updates VISION 1.02 --> VISION 2.00
build utility: compileerd en linkt VISION
utility: lists ongebruikte tekst pointers in V TEXT.MSG

6.2. Installatie van 'VISION'

Bij de beschrijving van de installatie van 'VISION' ga ik er van uit dat de
frame grabber en frame processor reeds geinstalleerd zijn. Dus:
- de driver IDRV61.SYS of IDRV62.SYS is bereikbaar (de file staat in het

PATH)
- CONFIG.SYS bevat de regels:

FILES = 12
BUFFERS = 8
DEVICE = <path>IDRV61.SYS of
DEVICE = <path>IDRV62.SYS.

- de frame processor is 'aan'gezet met behulp van het programma ISETUP.EXE

Bij de beschrijving van de installatie van het 'VISION' pakket gaan we er
tevens vanuit, de de Microsoft compilers en de linker geïnstalleerd zijn.
De directory structuur van de Microsoft compilers ziet er doorgaans als
volgt uit:

ROOT ----MSOFT~ LIB

L- INCLUDE ---SYS

In de directory ROOT\MSOFT worden alle compilers gezet. In de directory
ROOT\MSOFT\LIB zetten we alle bovengenoemde *.LIB files, van zowel de
Pascal library, de C library als de OT-IRIS library. De includes van de C
compiler komen in de directory ROOT\MSOFT\INCLUDE en
ROOT\MSOFT\INCLUDE\SYS. Uiteraard nemen we deze directories op in het PATH.

De directory van de 'VISION' omgeving zou er als volgt uit kunnen zien:

ROOT -----VISION ----r--IMAGES

L uTILs
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In de directory ROOT\VISION komen de source files van 'VISION', alsmede de
header file ISDEFS.PAS. In de directory ROOT\VISION\IMAGES worden alle
images opgeslagen en in ROOT\VISION\UTILS komen de utilities.

In de files V_DEFS.PAS, V MAIN.PAS en V AUX1.PAS zijn twee belangrijke
constanten gedefiniëerd. Dit zijn:

const max_buff = 15;

De constante max buff geeft het aantal buffers -1 aan dat op de frame
buffer kaart aanwezig is. Dus max_buff = 15 voor de DT2861 frame grabber en
max buff = 3 voor de DT2862 frame grabber.

De file BLD.BAT compileert de benodigde files vvoor VISION. Als dit gelukt
is, worden alle files tot één geheel gelinkt door de linker. Op een rijtje
gezet gebeurd er bij aanroep het volgende:

- de files V_*.ERR worden, indien aanwezig, gewist.
Deze files worden gebruikt om foutmeldingen van de compilers en van
de linker op te slaan.

- de 'VISION' files worden stuk voor stuk gecompileerd, indien:
- er geen <name>.OBJ file bestaat, of
- als er een <name>.BAK file bestaat.
Als er in één van de 'VISION' files veranderingen aangebracht zijn,
dan wordt door de editor een *.BAK aangemaakt. Op deze manier worden
alleen de veranderde files gecompileerd.

- als er tijdens het compileren een fout gevonden wordt, dan worden de
meldingen van de compiler in de file <name>.ERR gezet.

- indien aanwezig, wordt de naam van de <name>.BAK file veranderd in
<name>.BKP. Dit is om de backup files te behouden, zonder dat de
bijbehorende file iedere keer opnieuw gecompileerd wordt.

- het programma V_FFT2.PAS wordt gecompileerd en gelinkt tot V_FFT2.EXE
- als alle compilaties gelukt zijn (er bestaan geen V_*.ERR files)

wordt het programma gelinkt. Indien het bij aanroep van BLD
meegegeven argument \t of \T is, dan wordt 'VIS ION' met de
testbibliotheek W_TEST gelinkt en anders met ISPASLIB.

indien er bij het linken fouten optreden, dan worden deze opgeslagen in
de file LINK.ERR

- er wordt (indien van toepassing) een lijst foutmelding -files op het
scherm gezet.

Als we de batch BLD met succes hebben gerund, dan staat 'VISION' tot Uw
beschikking.

Tenslotte is er nog één programma niet aan de orde gekomen: het programma
dat gebruikt wordt om de ongebruikte tekst pointers in de file V_TEXT.MSG
te vinden. Dit moet ook in de directory ROOT\VISION worden gerund. Het
programma produceert een lijst met de regelnummers van ongebruikte tekst in
V TEXT.MSG. Deze regels kunnen dus opnieuw gebruikt worden.
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7. CONCLUSIE

De nieuwe frame grabber DT2861 is ten opzichte van de oude DT2851
uitgebreid met de volgende hardware:
- Er zijn 16 frame buffers aanwezig;
- Er is een ALU aanwezig;
- De ALU heeft vier resultaat LUTs, van 512 ingangen en een breedte van

8 bits;
- Windowing;
- Zoom, pan en scroll.

De nieuwe DT-IRIS maakt volledig gebruik van de nieuwe mogelijkheden. Dit
wil zeggen:
- een window kan alleen nog met kolomwaarden en breedtes gedefiniëerd

worden, die een veelvoud zijn van 16.
beeld acquisitie kan nu ook met windows werken.
zoom, pan en srcoll kan nu niet- destructief gebeuren. Hierbij wordt de
output van de OLUT gezoomd door pixelduplicatie, en wordt niet de inhoud
van een frame buffer gemodificeerd.
alle beeld operaties die iets aan een beeld veranderen, hebben een niet
alleen een source buffer, maar ook een destination buffer als argument
gekregen.
er zijn extra functie voor het gebruik van de frame processor
geïmplementeerd.

Al deze extra mogelijkheden van DT-IRIS en de frame grabber z~Jn in
'VISION' geïmplementeerd. Hierbij is de user interface zoveel mogelijk
intact gebleven. Doordat windows gedefiniëerd moeten worden met kolom- en
breedte waarden die een veelvoud van 16 moeten zijn, zijn sommige routines
aanzienlijk trager geworden (Fourier analyse) .Buiten de extra mogelijkheden
van de nieuwe DT-IRIS en de frame grabber, zijn modificatieroutines voor
LUTs, een spiegeling, rotaties geïmplementeerd. Tenslotte zijn er grafische
routines geschreven, en in 'VISION' opgenomen.
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BIJLAGE: LIJST VAN VERSCHILLEN TOSSEN DT-IRIS SP215 EN SP210

Veranderingen

Naam van de functie

IS INITIALIZE
IS CONFIGURATION
IS OLUT ATTRIBUTE- -
IS ALLOCATE
IS DEALLOCATE
IS REPORT DOS BUFFER ID- - - -
IS SELECT INPUT FRAME

- - -
IS SELECT OUTPUT FRAME- -
IS_ACQUIRE
IS SLOW SCAN

- -
IS SET ACTIVE REGION- -
IS COPY REGION- -
IS GET PIXEL- -
IS PUT PIXEL- -
IS ADD FRAMES- -
IS SUBSTRACT FRAMES- -
IS MULTIPLY CONSTANT

- -
IS DIVIDE CONSTANT

- -
IS OFFSET CONSTANT

- -
IS PERFORM FEEDBACK- -
IS AND CONSTANT- -
IS OR CONSTANT
IS XOR CONSTANT- -
IS AND FRAMES- -
IS OR FRAMES
IS XOR FRAMES- -
IS CONVOLVE

IS FILTER
IS ZOOM AND PAN

aard van de verandering

voert geen RESET meer uit
config_array veranderd
naam: heet nu IS SHOW ATTRIBUTE- -
frame nummer 16 127
frame nummer 16 127
frame nummer 16 127
frame nummer 0 15
frame nummer 0 15
frame count loopt van 1 tlm 256ipv 128
frame nummer 0 .. 127
column en width veelvoud van 16
column veelvoud van 16
aant. pixels 1 32767 ipv 65535
aant. pixels 1 32767 ipv 65535
2 operands ipv 1, heet nu IS_ADD
2 operands ipv 1, heet nu IS_SUBSTRACT
source én dest buffer
source én dest buffer
source én dest buffer
source én dest buffer
source én dest buffer
source én dest buffer
source én dest buffer
2 operands ipv 1, heet nu IS AND
2 operands ipv 1, heet nu IS OR
2 operands ipv 1, heet nu IS_XOR
m,n < 512 ipv 65536, negatieve
divisor en kernel elementen toegestaan
frame nummer 0 .. 15
non-destructief. 1 frame nummer 0 .. 15
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Toegevoegde functies in SP-215

Naam van de functie

IS INIT LUTS- -
IS READ RLUT

- -
IS READ RLUT SVAL- - -
IS LOAD RLUT- -
IS LOAD RLUT SVAL- - -
IS DISABLE SYSTEM CLOCK- - -
IS ENABLE SYSTEM CLOCK- - -
IS_SEQUENTIAL_ACQUIRE
IS_ACQUIRE_EXTERNAL
IS_CHECK_ACQUIRE_COMPLETE
IS_WAIT_ACQUIRE COMPLETE
IS REPORT REGION

- -
IS LOAD FONT- -
IS UNLOAD FONT

- -
IS SHOW ATTRIBUTE- -
IS_ALU_ACQUIRE
IS ALU PASSTHRU

- -
IS_ALU_ACQUIRE_EXTERNAL
IS ALU SLOW SCAN- -
IS DO ALU
IS_SELECT_58_ILUT
IS READ 58 ILUT

- --
IS READ 58 ILUT SVAL- --
IS LOAD 58 ILUT- --
IS LOAD 58 ILUT SVAL

- --
IS 2858 READ- -
IS 2858 NORMALIZE- -
IS 2858 FUNCTION- -
IS ZOOM AND PAN 58

Verdwenen functies van SP-210

Naam van de functie

IS TEST
IS ATTRIBUTE
IS CHECK SLOW SCAN

korte omschrijving

initialiseerd ILUTs, OLUTs en RLUTs
leest RLUT in array
leest 1 waarde in variabele
laad RLUT vanuit array
laad 1 waarde in RLUT
zet host-system clock uit
zet system clock aan
acquire meerdere frames achter elkaar
acquire via externe poort
kijk of acquire klaar is
HALT tot acquire klaar is
schrijf window coördinaten in array
laadt font
laadt DOS font
vul monitor scherm met kleur v.d. OLUT
IS_ACQUIRE, maar mét ALU functie
IS_PASSTHRU, maar mét ALU functie
IS_ACQUIRE_EXTERNAL, maar mét ALU fun.
IS_SLOW_SCAN, maar mét ALU functie
voer ALU functie in feedback uit
selecteer 2858 ILUT bank
lees 2858 ILUT in een array
lees 1 waarde van 2858 ILUT
laadt 2858 ILUT vanuit array
laadt enkele waarde 2858 ILUT
transport frame processor -> grabber
voer deling uit op proc. buffer
transp. frame grabber -> proc. mét ALU
zoom, pan, scroll naar ander buffer

korte omschrijving

test vis ion software
vul monitorscherm met kleur v.d. OLUT
kijk of slow scan acquire klaar is
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BIJLAGE: MENu STRUCTUUR VAN 'VISION'

Menu 1: Image I/a

acquire -------"""T-

save/restore -----C

snap
passthru
average
snap more
snap via ALU
passthru via ALU

save image
restore image

test images lineair shading image
gaussian shading image
chess board image
horizontal 1ines
vertical lines
crossing lines
symmetrie points
circles

graphics -------"'"T'"- grid
circle
line
rectangle
text
free *
set *

window operations

1
::~ :~~~:; ~:~~~~ using
reset act~ve reg~on

report region
copy region
fi11 region

cursor operations ---,-- togg1e cursor mode
L- move cursor

cursor

*

hard copy -------r-- binairy picture 512 x 512
binairy negative 512 x 512
4 grey scale levels 256 x 256
4 grey scale levels 512 x 512
8 grey scale levels 256 x 256
8 grey scale levels 512 x 512

PostScript

nog niet geïmplementeerd
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Menu2: Operations

Neighborh. operations 3x3 high pass filtering
3x3 low pas filtering
3x3 Laplacian filtering
3x3 vertical line enhancement
3x3 horizontal line enhancement
NxM convolution
3x3 median filtering
3x3 local minimum filtering
3x3 local maximum filtering

edge detection ------ choose kernel from database

arithmetic operations addition of frames
substraction of frames
exchanging of frames
setting to a constant
multiplication by a constant
division by a constant
offsetting by a constant

logical operations llogical AND between frames
logicalOR between frames
logical XOR between frames
logical AND with a constant
logicalOR with a constant
logical XOR with a constant

feedback loop c=feedback without ALU operation
feedback with ALU operation

*

bitplane operations ---r- display a bitplane
copy a bitplane
logical AND between bitplanes
logicalOR between bitplanes
logical XOR between bitplanes
invert a bitplane
set a bitplane
reset a bitplane

morphology ------..,..- erosion
dilation
contour finding
majority
remove noise
propagation *
skeleton with endpixels *
skeleton without endpixels *

modify LUTs --------...-- load a LUT
save a LUT
select a LUT
interactive changes to a LUT
reset a LUT

nog niet geïmplementeerd
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Menu 3: Statistics

histogram

projection

image analysisE read pixel value
write pixel value
horizontal line scan
vertical line scan

image statistics

Fourier analySiS------~E10FFT of horizontal line
10 FFT of vertical line
20 FFT of entire image

grey scale

false coloring

auto coloring
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Menu 4: Quantization

threshold

contrast enhaneement ---r- stretehing
L--histogram equalization

*

*

mirror
rotate
turn *
transpose

destruetive zoom, pan seroll
non-destruetive zoom, pan, seroll
shrinking by averaging
shrinking by sampling

geometrie operations

spatial resolution

quantization

re-assignment

gauss shading

2858 funetion

E
write to 2858 frame store
read from 2858 frame store
perform ALU operation on 2858
normalize 2858 frame store

* nog niet geïmplementeerd
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Menu 5: System

macro conunand --------,Ecreate macro
execute macro with stops
execute macro without stops

macro delay

PC-MAT LAB

DOS shell

change setup

reset system

history---------r toggle history
L display history

-- info message
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