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Procesory obrazu
Procesor obrazu – Digital image processor
lub Image signal processor (ISP)
▪ Procesor wyspecjalizowany w przetwarzaniu cyfrowych
obrazów.

▪ Cyfrowy obraz: specyficzny typ dwuwymiarowego sygnału.
▪ Typowe zastosowania:
• cyfrowe aparaty fotograficzne i kamery filmowe,
• kamery systemów monitoringu,
• kamery w samochodach, dronach, robotach, itp.

Architektura procesorów obrazu
Współczesne procesory obrazu:
▪ mikrokontroler
• rdzenie CPU, zwykle w architekturze ARM,
• zarządzanie procesem rejestracji obrazu;
▪ jednostka obliczeniowa
• rdzenie DSP, GPU, itp.
• przetwarzanie obrazu;
▪ pamięć
• L1 – szybka pamięć cache,
• L2 – wewnętrzna pamięć
programu i danych.
TI Sitara

Procesory obrazu
Przykłady procesorów obrazu:
▪ OMAP (Open Multimedia Applications Platform)
– starsze procesory firmy Texas Instruments.
▪ Sitara – nowsze procesory TI, rdzenie ARM oraz DSP C66x.

▪ DaVinci – kolejna rodzina procesorów TI,
ARM + DSP, przeznaczone do systemów
wbudowanych, np. kamer monitoringu
wizyjnego.
▪ Tegra – procesory firmy Nvidia, rdzenie ARM + GPU,
zaawansowane przetwarzanie obrazu.
Stosowane m.in. w układach Nvidia Jetson.

Analiza zawartości obrazu
Procesory takie jak TI DaVinci są wykorzystywane do
zaawansowanej analizy zawartości obrazu (video content analysis):
▪ wykrywanie i śledzenie ruchomych obiektów,
▪ rozpoznawanie obiektów (osoby, pojazdy),

▪ wykrywanie niebezpiecznych zdarzeń (wandalizm, kradzież),
▪ obsługa autonomicznych sklepów,
▪ kierowanie autonomicznymi pojazdami
▪ i wiele innych

Procesory w cyfrowych aparatach i kamerach
Nazwy handlowe procesorów u różnych producentów:
▪ Canon: DIGIC
▪ Fujifilm: X Processor Pro
▪ Konica Minolta: SUPHEED
▪ Nikon: Expeed

▪ Panasonic: Venus Engine
▪ Pentax: PRIME
▪ Samsung: DRIMe
▪ Sony: Bionz

Cyfrowy aparat fotograficzny
Najważniejsze elementy aparatu:
▪ układ optyczny (obiektyw, lustro)
▪ matryca światłoczuła – rejestracja obrazu
▪ procesor – zarządzanie procesem rejestracji obrazu,
przetwarzanie obrazu

▪ wyświetlacz i elementy sterujące
▪ czytnik kart pamięci – zapis obrazu

Matryca światłoczuła
▪ Matryca jest dwuwymiarowym układem elementów
światłoczułych (fotodiody).
▪ Najczęściej stosowane typy matryc: CMOS, CCD (starsze).
▪ Filtry barwne – przepuszczają wybraną składową
barwy (R, G, B) – filtracja Bayera.
▪ Każdy element rejestruje jedną wybraną barwę.

Demozaikowanie
▪ Obraz typu RAW – dane zarejestrowane przez matrycę.
▪ Demozaikowanie – przekształcenie danych RAW w obraz RGB,
wykonywane przez procesor aparatu.
▪ Barwa RGB obliczana na podstawie składowej światła
zarejestrowanej przez daną komórkę oraz danych z sąsiednich
komórek. Najprostsze podejście: interpolacja przestrzenna.

▪ Złożone algorytmy bazują na
korelacji przestrzennej pikseli.
▪ Optymalizacje: różni producenci
stosują odmienne ułożenie
filtrów barwnych aby poprawić
wynik demozaikowania.

Czułość matrycy
▪ Czułość matrycy (ISO) reguluje ilość światła rejestrowanego
przez komórki matrycy światłoczułej.
▪ W rejestrowanym obrazie obecny jest szum, widoczny
w postaci „różnobarwnych pikseli”.

▪ Zwiększenie wartości ISO:
• pozwala rejestrować obraz przy słabszym
oświetleniu, zmniejsza czas
ekspozycji matrycy;
• jednocześnie zwiększa szum w obrazie.

ISO 100

ISO 1600

Redukcja szumu
Redukcja szumu wykonywana przez procesor aparatu:
▪ analiza zawartości obrazu,
▪ decyzja: szum czy szczegół obrazu,
▪ redukcja szumu przez filtrację (np. gaussowską) wartości
piksela.

Stosuje się również rejestrację „ciemnej klatki” (sam szum)
i odjęcie jej od zaszumionego obrazu.
Nadmierna redukcja szumu (zwłaszcza przy wysokim ISO)
powoduje rozmycie szczegółów
(konturów obrazu)
- obraz wygląda na rozmazany.

Wyostrzanie obrazu
▪ Wyostrzanie (sharpening) poprawia kontrast w obrazie
utracony w wyniku braku ostrości układu optycznego
oraz w wyniku redukcji szumu w obrazie.
▪ Wyostrzanie ma sens po wykonaniu redukcji szumu.
▪ Detekcja krawędzi w obrazie – istotnych szczegółów.
▪ Wyostrzanie zastosowane dla wykrytych kontrastów,
za pomocą filtrów lub bardziej zaawansowanych algorytmów
(np. unsharp mask).
▪ Nadmierne wyostrzenie
powoduje artefakty w obrazie
(obwódki wokół konturów).

Ustawianie ostrości
▪ Układ automatycznego ustawiania ostrości – autofocus.
▪ Układ pasywny – oparty na analizie obrazu przez procesor.
▪ Analiza obrazu w wielu punktach (strefach), metody:
• detekcja kontrastu (wysoki kontrast – dobra ostrość),
• detekcja fazy (w lustrzankach, dodatkowe czujniki).

▪ W warunkach słabego oświetlenia konieczne jest oświetlenie
sceny pomocniczym światłem (AF Assist),
zwykle podczerwonym.
▪ Układ optyczny jest przestawiany przez
procesor do momentu uzyskania
właściwej ostrości.

Ustawianie ostrości
Układy aktywne (active autofocus) polegają na pomiarze
odległości od obiektu i ustawieniu ostrości na tę odległość.
▪ Źródło emituje wiązkę sygnału.
▪ Czujnik zbiera odbity sygnał.

▪ Procesor oblicza odległość od obiektu i ustawia ostrość.
▪ Najczęściej stosowane metody:
• wiązka światła podczerwonego (infrared AF, IR AF),
• światło lasera (laser AF) lub LED, pomiar czasu propagacji
wiązki (TOF, time-of-flight)
– stosowane np.
w smartfonach.

Ustawianie ostrości
Dodatkowe funkcje układu nastawiania ostrości.
▪ Detekcja twarzy (face detection):
• wykrywanie twarzy w obrazie,
• ustawienie ostrości na twarz,
• wykrywanie „mrugnięcia”,
• dodatkowo włączenie „trybu portretu”.
▪ Podążanie za obiektem (object tracking):
• wybór obiektu (np. w centrum kadru),
• wykrywanie pozycji poruszającego się obiektu w obrazie,
• utrzymanie ostrości na obiekcie,
• istotne przy rejestracji filmów.

Dobór parametrów ekspozycji
Ekspozycja (exposure) – sterowanie ilością światła docierającego
do matrycy światłoczułej:
▪ przysłona – ilość przepuszczanego światła w jednostce czasu,
ma też wpływ na głębię ostrości w obrazie,

▪ migawka – czas naświetlania matrycy, ma też wpływ
na rozmycie ruchu w poruszających się obiektach,
▪ czułość (ISO) – ilość światła rejestrowanego przez matrycę
(wzmocnienie matrycy), ma też wpływ na poziom szumu.
Parametry ekspozycji mogą być ustawiane w pełni automatycznie
przez procesor (auto), ustawiane częściowo automatycznie
(priority) lub ustawiane w pełni ręcznie (manual).

Dobór parametrów ekspozycji
Zależność trzech parametrów ekspozycji:
(źródło: https://cupcakefactory.pl/trojkat-ekspozycji/)

Dobór parametrów ekspozycji
▪ Celem jest ustawienie ekspozycji w taki sposób, aby uzyskać
poprawnie doświetlone zdjęcie.
▪ W trybie priorytetu można ustalić jeden parametr
(np. priorytet głębi ostrości lub zamrożenia ruchu),
pozostałe są dobierane automatycznie.
▪ Procesor aparatu dobiera optymalne parametry ekspozycji
na podstawie danych z czujnika oświetlenia (światłomierza).
▪ Programy (np. „portret”, „sport”,
„krajobraz”, „zdjęcie nocne”)
definiują priorytety
parametrów ekspozycji.

Zakres dynamiki obrazu
▪ Fotografowane sceny często charakteryzują się dużym
zakresem dynamiki:
• ciemne obszary – „cienie”,
• jasne obszary – „światła”.
▪ Jednostka EV (exposure value): 1 EV = 2 × więcej światła.
▪ Matryce cyfrowych aparatów rejestrują zakres ok. 12 EV.
Plik JPG pozwala zapisać 8 EV.

▪ Pojedyncze zdjęcie nie pozwala oddać całego zakresu
dynamiki sceny – gubimy szczegóły w światłach lub cieniach.

Exposure bracketing
Technika exposure bracketing („bracketing ekspozycji”)
polega na zarejestrowaniu kilku (typowo 3) obrazów
z różną ekspozycją:
▪ jeden obraz z „poprawną ekspozycją”,
▪ obraz(y) „za ciemne”, np. -1EV,
▪ obrazy(y) „za jasne”, np. +1EV.
Czas rejestracji obrazów
ulega wydłużeniu.

Rozszerzony zakres dynamiki
Obrazy Wide Dynamic Range (WDR) / High Dynamic Range (HDR)
▪ procesor składa mapę oświetlenia (radiance map)
z kilku zdjęć wykonanych z różnymi wartościami EV,
▪ mapowanie tonalne (tone mapping): nieliniowe
przekształcenie mapy oświetlenia w docelowy obraz,
▪ powstaje „obraz HDR”, w którym zachowane są szczegóły
zarówno w światłach, jak i w cieniach.

Dobór balansu bieli
▪ Balans bieli (white balance) – proporcje pomiędzy
kanałami RGB. Muszą być dobrane tak, aby szare
powierzchnie nie były zabarwione na zdjęciu.
▪ Programy – dostosowane do różnej temperatury barwowej
światła (np. światło dzienne, żarówka, świetlówka, itp.).
▪ Procesor może automatycznie wybierać program
na podstawie analizy warunków oświetleniowych.
▪ Auto White Balance (AWB) – procesor próbuje samodzielnie
dobrać balans bieli.

▪ Zwykle wybiera najjaśniejszy obszar
obrazu i zakłada, że jest on biały.
Nie zawsze to podejście się sprawdza.

Stabilizacja obrazu
Redukcja drgań kamery, szczególnie istotna w przypadku
nagrywania filmów „z ręki”.
▪ Stabilizacja optyczna (OIS – Optical Image Stabilization)
• analiza sygnałów z czujników przyspieszenia,
• modyfikacja układu optycznego – kompensacja ruchu
kamery.

▪ Stabilizacja cyfrowa (EIS – Electronic Image Stabilization)
• wykrywanie ruchu w rejestrowanych
obrazach,
• kompensacja ruchu przez
przesuwanie wycinka matrycy,
• zmniejsza efektywną rozdzielczość.

Filtracja obrazu (splot)
▪ Filtracja obrazu jest wykonywana analogicznie do filtrów FIR,
ale w dwóch wymiarach.
▪ Jądro filtru (kernel) – zbiór współczynników.
▪ Filtr przesuwany jest po pikselach obrazu.

▪ Współczynniki są mnożone
przez wartości pikseli
i sumowane.
▪ Wynik zastępuje oryginalną
wartość piksela.
▪ Jest to splot obliczany
w dwóch wymiarach.

Filtracja obrazu (splot)
Przykłady filtracji obrazu (źródło: Wikipedia)

Przekształcenie Fouriera
▪ Dla obrazów możliwe jest obliczenie dwuwymiarowej
transformaty Fouriera (2D FFT).
▪ Wynikiem jest widmo – zbiór liczb zespolonych.
▪ FFT umożliwia m.in. filtrację (przetwarzanie) obrazu
w dziedzinie widma.
▪ W praktyce jest rzadko stosowane w aparatach i kamerach.

Zapis obrazu
▪ Rejestrowane obrazy są zapisywane na nośniku pamięci.
▪ Rozdzielczość współczesnych matryc światłoczułych jest
znacznie większa niż pożądana wielkość docelowego obrazu
(np. matryca 36 Mpx, obraz JPG: 4 Mpx).
▪ Skalowanie obrazu z całej matrycy (downscaling):
• proste metody – bilinear, bicubic, zniekształcenia,
• bardziej złożone metody – np. Lanczos,
• poprawia „szczegółowość” wynikowego obrazu.
▪ Kadrowanie obrazu z matrycy (crop):
• efektywne powiększenie obrazu („zoom cyfrowy”),
• często gorsza jakość niż przy skalowaniu.

Kompresja zdjęć
Zdjęcia są zwykle zapisywane w formacie JPEG, ze stratną
kompresją danych (regulowany współczynnik kompresji).
▪ Zamiana przestrzeni barwnej: RGB -> (Y, Cb, Cr).
• Y: luminancja, szczegóły obrazu (kontrasty),
• Cb, Cr – chrominancja, informacje o barwie B, R.
▪ (Opcjonalne) podpróbkowanie chrominancji
- redukcja rozdzielczości kanałów Cb, Cr (tryby: 4:2:2, 4:2:0).

▪ Każdy kanał dzielony na makrobloki 8×8 px.

Kompresja zdjęć
Dyskretne przekształcenie kosinusowe
(DCT – Discrete Cosine Transform)
▪ przekształca blok 8×8 wartości pikseli (lewa macierz)
na 8×8 rzeczywistych współczynników DCT (prawa macierz),
reprezentujących częstotliwości przestrzenne;
▪ lewa górna część: niskie częstotliwości,

▪ prawa dolna część: wysokie częstotliwości.

Kompresja zdjęć
▪ Współczynniki DCT są dzielone przez współczynniki
kwantyzacji (lewa macierz) i zaokrąglane.
▪ Większy współczynnik kwantyzacji – większa kompresja
(większa utrata danych).

▪ Wyższe częstotliwości – większe współczynniki kwantyzacji.
▪ Wynik (prawa macierz) jest poddawany kompresji bezstratnej
(Huffmana).

Kompresja filmów
▪ W przypadku cyfrowych filmów stosuje się najczęściej
metody oparte na standardzie MPEG-4, np. HEVC (H.265).
▪ Ramki kluczowe (I) – kodowane w całości.
▪ Ramki pośrednie (P, B) – kodowane różnicowo
(w przód i wstecz), z kompensacją ruchu i predykcją.
▪ Kompresja filmu jest najbardziej obciążającym algorytmem
dla procesora. Musi być prowadzona w czasie rzeczywistym.

Podsumowanie
▪ Podstawowe funkcje pełnione przez procesor w cyfrowych
aparatach i kamerach to: dobór parametrów ekspozycji,
autofocus, stabilizacja obrazu i odczyt danych z matrycy.
▪ Operacje takie jak redukcja szumu czy wyostrzanie
są użyteczne dla „zwykłych konsumentów”,
którzy chcą otrzymać gotowe, „ładne” zdjęcie.
▪ Profesjonaliści pobierają z urządzenia obraz RAW
(dane z matrycy) i przetwarzają go samodzielnie,
wykorzystując oprogramowanie komputerowe.

Podsumowanie
Jakie warunki powinien spełnić procesor obrazu?
▪ Szybki dostęp do sąsiednich kolumn ORAZ wierszy pikseli.
▪ Szybka pamięć cache – przechowywanie odczytanych pikseli
(mogą one wykorzystywane wielokrotnie).

▪ Instrukcja MAC – przyspiesza np. obliczanie splotu.
▪ Zrównoleglenie obliczeń – możliwość jednoczesnego
przetwarzania wielu pikseli (SIMD)
- tutaj GPU ma wyraźną przewagę nad DSP.
▪ Biblioteki dla programistów (SDK) – nie trzeba samodzielnie
implementować typowych operacji.

