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Fotomozaiki
KIEDY BYEM W SZÓSTEJ KLASIE, ZOBACZYEM PEWIEN OBRAZEK, TAKI JAK TEN POKAZANY NA RYSUNKU 7.1, ALE NIE POTRAFIEM SI} ZORIENTOWAm, CO NA NIM JEST. PRZYPATRUJkC MU
siÚ przez chwilÚ, w koñcu zrozumiaïem. (ObróÊ ksiÈĝkÚ do góry
nogami i przyjrzyj siÚ obrazkowi z drugiego koñca pokoju.
Nikomu nie powiem).
Fotomozaika to obraz podzielony na siatkÚ prostokÈtów, z których kaĝdy zostaï
zastÈpiony przez inny obrazek, pasujÈcy do obrazu docelowego (obrazu, który
finalnie ma siÚ pojawiÊ na fotomozaice). Innymi sïowy, jeĂli spojrzysz na fotomozaikÚ z daleka, zobaczysz obraz docelowy, ale jeĝeli podejdziesz bliĝej, zobaczysz, ĝe ten obraz w rzeczywistoĂci skïada siÚ z wielu mniejszych obrazków.
PodstawÈ dziaïania ukïadanki jest sposób funkcjonowania ludzkiego oka. CechujÈcy siÚ niskÈ rozdzielczoĂciÈ, pikselowy obraz pokazany na rysunku 7.1 jest trudny
do rozpoznania z bliska, ale gdy spojrzysz na niego z daleka, bÚdziesz wiedzieÊ,
co ukazuje, poniewaĝ bÚdziesz dostrzegaÊ mniej szczegóïów, przez co krawÚdzie
stanÈ siÚ gïadkie. Fotomozaika dziaïa na tej samej zasadzie. Z daleka obraz wyglÈda
normalnie, ale z bliska odkrywa swojÈ tajemnicÚ — kaĝdy „blok” jest unikatowym obrazkiem!
W tym projekcie dowiesz siÚ, jak tworzyÊ fotomozaiki przy uĝyciu Pythona.
Podzielisz obraz docelowy na siatkÚ mniejszych obrazków i zastÈpisz kaĝdy blok
w siatce odpowiednim obrazkiem, aby utworzyÊ fotomozaikÚ oryginalnego obrazu.
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Rysunek 7.1. ZastanawiajÈcy obrazek
BÚdziesz mógï okreĂliÊ wymiary siatki i zdecydowaÊ, czy obrazy wejĂciowe mogÈ
byÊ ponownie wykorzystywane w mozaice.
W tym projekcie nauczysz siÚ wykonywaÊ takie czynnoĂci jak:
 tworzenie obrazów za pomocÈ biblioteki PIL (ang. Python Imaging Library);
 obliczanie Ăredniej wartoĂci RGB obrazu;
 przycinanie obrazów;
 zastÚpowanie czÚĂci obrazu poprzez wklejanie innego obrazu;
 porównywanie wartoĂci RGB za pomocÈ pomiaru Ăredniej odlegïoĂci.

Jak to dziaïa?
Aby utworzyÊ fotomozaikÚ, rozpoczniemy od pikselowej, majÈcej niskÈ rozdzielczoĂÊ wersji obrazu docelowego (poniewaĝ liczba obrazów kafelkowych byïaby
zbyt duĝa w przypadku obrazu o wysokiej rozdzielczoĂci). RozdzielczoĂÊ tego
obrazu bÚdzie okreĂlaÊ wymiary M × N mozaiki, gdzie M jest liczbÈ wierszy, a N
liczbÈ kolumn. NastÚpnie zastÈpimy kaĝdy kafelek w oryginalnym obrazie wedïug
nastÚpujÈcej metodologii:

124

Rozdziaï 7

Kup książkę

Poleć książkę

1. Odczytanie obrazów kafelkowych, które zastÈpiÈ kafelki w oryginalnym

obrazie.
2. Odczytanie obrazu docelowego i podzielenie go na siatkÚ M × N kafelków.
3. Znalezienie dla kaĝdego kafelka najlepszych odpowiedników z obrazów

wejĂciowych.
4. Utworzenie ostatecznej mozaiki poprzez rozmieszczenie wybranych
obrazów wejĂciowych na siatce M × N.

Dzielenie obrazu docelowego
Rozpoczniemy od podzielenia obrazu docelowego na siatkÚ M × N kafelków zgodnie ze schematem pokazanym na rysunku 7.2.

Rysunek 7.2. Dzielenie obrazu docelowego
Obraz na rysunku 7.2 pokazuje, jak moĝna podzieliÊ oryginalny obraz na siatkÚ
kafelków. OĂ x reprezentuje kolumny siatki, a oĂ y — wiersze siatki.
Teraz przyjrzyjmy siÚ, jak obliczyÊ wspóïrzÚdne dla pojedynczego kafelka z tej
siatki. Dla kafelka z indeksem (i, j) wspóïrzÚdnymi lewego górnego rogu sÈ (i*w,
i*j), a wspóïrzÚdnymi prawego dolnego rogu sÈ ((i+1)*w, (j+1)*h), gdzie w oraz
h oznaczajÈ odpowiednio szerokoĂÊ i wysokoĂÊ kafelka. Te wspóïrzÚdne mogÈ byÊ
uĝywane przez bibliotekÚ PIL do przycinania i tworzenia kafelków z tego obrazu.

UĂrednianie wartoĂci kolorów
Kaĝdy piksel w obrazie ma kolor, który moĝe byÊ reprezentowany przez wartoĂci
jego barw skïadowych: czerwonej, zielonej i niebieskiej. W tym przypadku uĝywamy 8-bitowych obrazów, wiÚc kaĝda z tych skïadowych ma 8-bitowÈ wartoĂÊ
z przedziaïu [0, 255]. Dla danego obrazu o caïkowitej liczbie N pikseli Ărednia
wartoĂÊ RGB jest obliczana w nastÚpujÈcy sposób:
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Naleĝy zauwaĝyÊ, ĝe Ărednia wartoĂÊ RGB jest równieĝ tripletem, a nie skalarem lub pojedynczÈ liczbÈ, poniewaĝ Ărednie sÈ wyliczane osobno dla kaĝdej
skïadowej koloru. Obliczamy ĂredniÈ wartoĂÊ RGB, aby dopasowaÊ kafelki do
docelowego obrazu.

Dopasowywanie obrazów
Dla kaĝdego kafelka w obrazie docelowym musimy dopasowaÊ obraz z folderu
wejĂciowego podanego przez uĝytkownika. Aby okreĂliÊ, czy jakieĂ dwa obrazy
do siebie pasujÈ, uĝywamy Ărednich wartoĂci RGB. Najbliĝszym dopasowaniem jest
obraz z najbardziej zbliĝonÈ ĂredniÈ wartoĂciÈ RGB.
Najprostszym sposobem jest obliczenie odlegïoĂci miÚdzy wartoĂciami RGB
w pikselu w celu znalezienia najlepszego dopasowania wĂród obrazów wejĂciowych.
Moĝemy zastosowaÊ z geometrii nastÚpujÈcÈ metodÚ obliczania odlegïoĂci dla
punktów 3D:
D 1, 2

r1  r2

2

 g1  g 2

2

 b1  b 2

2

Obliczamy tutaj odlegïoĂÊ miÚdzy punktami (r1, g1, b1) oraz (r2, g2, b2). MajÈc
dane ĂredniÈ wartoĂÊ docelowÈ RGB oraz listÚ Ărednich wartoĂci RGB z obrazów
wejĂciowych, moĝna uĝyÊ przeszukiwania liniowego i obliczania odlegïoĂci dla
punktów 3D, aby znaleěÊ najbliĝszy pasujÈcy obraz.

Wymagania
W tym projekcie uĝyjemy biblioteki Pillow do wczytywania obrazów, uzyskiwania dostÚpu do ich danych bazowych oraz tworzenia i modyfikowania obrazów.
Wykorzystamy takĝe numpy do manipulowania danymi obrazu.

Kod
Rozpoczniemy od wczytania obrazów kafelkowych, których bÚdziemy uĝywaÊ do
tworzenia fotomozaiki. NastÚpnie obliczymy ĂredniÈ wartoĂÊ RGB obrazów,
a potem podzielimy obraz docelowy na siatkÚ kafelków i poszukamy najlepszego
dopasowania dla kaĝdego z nich. Na koniec zïoĝymy kafelki obrazów, ĝeby utworzyÊ ostatecznÈ fotomozaikÚ. Aby zobaczyÊ peïny kod projektu, przejdě do podrozdziaïu „Kompletny kod”.
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Wczytywanie obrazów kafelków
Najpierw wczytamy obrazy wejĂciowe z podanego folderu. Oto jak to zrobiÊ:
def getImages(imageDir):
"""
Dla danego folderu obrazów zwraca listĊ obiektów Image
"""
files = os.listdir(imageDir)
images = []
for file in files:
filePath = os.path.abspath(os.path.join(imageDir, file))
try:
# bezpoĞrednie áadowanie, abyĞmy nie napotkali niedoboru zasobów
fp = open(filePath, "rb")
im = Image.open(fp)
images.append(im)
# wymuszenie áadowania danych obrazu z pliku
im.load()
# zamkniĊcie pliku
fp.close()
except:
# pominiĊcie
print("Nieprawidïowy obraz: %s" % (filePath,))
return images

W punkcie uĝywamy os.listdir(), aby zebraÊ w listÚ pliki z katalogu
imageDir. NastÚpnie iterujemy przez kaĝdy plik na liĂcie i ïadujemy go do obiektu
Image biblioteki PIL.
uĝywamy metod os.path.abspath() i os.path.join(), aby
W punkcie
uzyskaÊ kompletnÈ nazwÚ pliku obrazu. Ten idiom jest powszechnie stosowany
w Pythonie w celu zapewnienia, ĝe kod bÚdzie dziaïaï ze Ăcieĝkami wzglÚdnymi
(na przykïad \foo\bar), ze Ăcieĝkami bezwzglÚdnymi (c:\foo\bar\) oraz w róĝnych
systemach operacyjnych z odmiennymi konwencjami nazewnictwa katalogów
(\ w Windowsie w porównaniu z / w Linuksie).
Aby zaïadowaÊ pliki do obiektów Image biblioteki PIL, moglibyĂmy przekazaÊ
kaĝdÈ nazwÚ pliku do metody Image.open(), ale jeĂli folder fotomozaiki zawieraïby setki lub nawet tysiÈce obrazów, takie postÚpowanie byïoby wysoce zasobochïonne. Zamiast tego moĝemy wykorzystaÊ Pythona do otwarcia kaĝdego obrazu
kafelkowego i przekazania uchwytu pliku fp do biblioteki PIL przy uĝyciu Image.
´open(). Gdy obraz zostanie zaïadowany, zamykamy uchwyt pliku i zwalniamy
zasoby systemowe.
W punkcie otwieramy plik obrazu za pomocÈ open(). W kolejnych liniach
przekazujemy uchwyt do metody Image.open() i zapisujemy obraz wynikowy (im)
w tablicy.
W punkcie wywoïujemy Image.load(), aby wymusiÊ zaïadowanie danych
obrazu do im, poniewaĝ open() jest leniwÈ operacjÈ. Identyfikuje ona obraz, ale
w rzeczywistoĂci nie odczytuje wszystkich danych obrazu, dopóki nie spróbujesz
go uĝyÊ.
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W punkcie

zamykamy uchwytu pliku, aby zwolniÊ zasoby systemowe.

Obliczanie Ăredniej wartoĂci koloru obrazów wejĂciowych
Po wczytaniu obrazów wejĂciowych trzeba obliczyÊ ich ĂredniÈ wartoĂÊ koloru oraz
wartoĂÊ dla kaĝdego kafelka w obrazie docelowym. Aby obliczyÊ obie wartoĂci,
utworzymy metodÚ getAverageRGB().
def getAverageRGB(image):
"""
Dla kaĪdego obrazu wejĞciowego zwraca Ğrednią wartoĞü koloru jako (r, g, b)
"""
# uzyskanie kaĪdego obrazu kafelkowego jako tablicy numpy
im = np.array(image)
# uzyskanie ksztaátu kaĪdego obrazu wejĞciowego
w,h,d = im.shape
# uzyskanie Ğredniej wartoĞci RGB
return tuple(np.average(im.reshape(w*h, d), axis=0))

W punkcie uĝywamy numpy do przekonwertowania kaĝdego obiektu Image
na tablicÚ danych. Zwracana tablica numpy ma ksztaït (w, h, d), gdzie w jest wagÈ
obrazu, h wysokoĂciÈ, a d gïÚbokoĂciÈ, co w tym przypadku daje trzy jednostki
(po jednej dla R, G i B) dla obrazów RGB. W punkcie zapisujemy krotkÚ shape,
a nastÚpnie w punkcie obliczamy ĂredniÈ wartoĂÊ RGB poprzez przeksztaïcanie tej tablicy na wygodniejszÈ formÚ o ksztaïcie (w*h, d), aby moĝna byïo obliczyÊ
ĂredniÈ za pomocÈ numpy.average().

Dzielenie obrazu docelowego na siatkÚ
Teraz musimy podzieliÊ obraz docelowy na siatkÚ M × N mniejszych obrazów.
Utwórzmy w tym celu odpowiedniÈ metodÚ.
def splitImage(image, size):
"""
Dla danego obiektu Image i wymiarów (rows, cols) zwraca listĊ m*n obiektów Image
"""
W, H = image.size[0], image.size[1]
m, n = size
w, h = int(W/n), int(H/m)
# lista obrazów
imgs = []
# generowanie listy wymiarów
for j in range(m):
for i in range(n):
# zaáączanie przyciĊtego obrazu
imgs.append(image.crop((i*w, j*h, (i+1)*w, (j+1)*h)))
return imgs
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Najpierw zbieramy wymiary obrazu docelowego w punkcie
i wielkoĂÊ
siatki w punkcie . W punkcie obliczamy wymiary kaĝdego kafelka w obrazie
docelowym, stosujÈc podstawowe dzielenie.
Teraz musimy wykonaÊ iteracjÚ przez wymiary siatki oraz wyciÈÊ i zapisaÊ
kaĝdy kafelek jako oddzielny obraz. W punkcie metoda image.crop() przycina
fragment obrazu, wykorzystujÈc jako argumenty wspóïrzÚdne lewego górnego
rogu kafelka i wymiary przyciÚtego obrazu (tak jak omówiono to w punkcie
„Dzielenie obrazu docelowego” we wczeĂniejszej czÚĂci tego rozdziaïu).

Wyszukiwanie najlepszego dopasowania dla kafelka
Teraz poszukajmy w folderze obrazów wejĂciowych najlepszego dopasowania
dla kafelka. W tym celu utworzymy metodÚ narzÚdziowÈ getBestMatchIndex()
w nastÚpujÈcy sposób:
def getBestMatchIndex(input_avg, avgs):
"""
Zwraca indeks najlepszego dopasowania obiektu Image na podstawie odlegáoĞci wartoĞci RGB
"""
# Ğrednia obrazu wejĞciowego
avg = input_avg
# uzyskanie najbliĪszej wartoĞci RGB dla danych wejĞciowych na podstawie odlegáoĞci wartoĞci RGB
index = 0
min_index = 0
min_dist = float("inf")
for val in avgs:
dist = ((val[0] - avg[0])*(val[0] - avg[0]) +
(val[1] - avg[1])*(val[1] - avg[1]) +
(val[2] - avg[2])*(val[2] - avg[2]))
if dist < min_dist:
min_dist = dist
min_index = index
index += 1
return min_index

Próbujemy znaleěÊ najbardziej zbliĝone dopasowanie do Ăredniej wartoĂci
RGB (input_avg) z listy avgs. Jest to lista Ărednich wartoĂci RGB z obrazów
kafelkowych.
Aby znaleěÊ najlepsze dopasowanie, porównujemy Ărednie wartoĂci RGB obrazów wejĂciowych. W punktach i inicjujemy indeks najbliĝszego dopasowania
na 0 i minimalnÈ odlegïoĂÊ na nieskoñczonoĂÊ. Za pierwszym razem ten test bÚdzie
zawsze dawaï wynik pozytywny, poniewaĝ kaĝda odlegïoĂÊ jest mniejsza niĝ nieskoñczonoĂÊ. W punkcie tworzymy pÚtlÚ przez wartoĂci znajdujÈce siÚ na liĂcie
rozpoczynamy obliczanie odlegïoĂci za pomocÈ stanĂrednich, a w punkcie
dardowego wzoru. (Porównujemy kwadraty odlegïoĂci, aby zmniejszyÊ czas obliczeñ). JeĂli obliczona odlegïoĂÊ jest mniejsza niĝ przechowywana odlegïoĂÊ
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minimalna min_dist, jest w punkcie
zastÚpowana nowÈ minimalnÈ odlegïoĂciÈ. Na koniec iteracji otrzymujemy najbliĝszy dla input_avg indeks Ăredniej
wartoĂci RGB z listy avgs. Teraz moĝemy uĝyÊ tego indeksu, aby wybraÊ pasujÈcy obrazek kafelkowy z listy tych obrazków.

Tworzenie siatki obrazu
Aby przejĂÊ do tworzenia fotomozaiki, potrzebujemy jeszcze jednej metody narzÚdziowej. Metoda createImageGrid() tworzy siatkÚ obrazów, która ma rozmiar
M × N. Ta siatka obrazu jest finalnym obrazem fotomozaiki, utworzonym z listy
wybranych obrazów kafelkowych.
def createImageGrid(images, dims):
"""
Dla danej listy obrazów i rozmiaru siatki (m, n) utworzenie siatki obrazów.
"""
m, n = dims
# kontrola poprawnoĞci
assert m*n == len(images)
# uzyskanie maksymalnej wysokoĞci i szerokoĞci obrazów
# nie zakáadamy, Īe wszystkie są równe
width = max([img.size[0] for img in images])
height = max([img.size[1] for img in images])
# tworzenie obrazu wyjĞciowego
grid_img = Image.new('RGB', (n*width, m*height))
# wklejanie obrazów kafelkowych do siatki
for index in range(len(images)):
row = int(index/n)
col = index - n*row
grid_img.paste(images[index], (col*width, row*height))
return grid_img

W punkcie zbieramy wymiary siatki, a nastÚpnie uĝywamy metody assert,
aby sprawdziÊ, czy liczba obrazów dostarczonych do metody createImageGrid()
odpowiada rozmiarowi siatki. (Metoda assert sprawdza zaïoĝenia w kodzie,
zwïaszcza w trakcie rozwoju i testów). Teraz mamy listÚ obrazów kafelkowych
opartÈ na najbliĝszym dopasowaniu RGB, której uĝyjemy do tworzenia siatki
obrazu reprezentujÈcej fotomozaikÚ. Niektóre z wybranych obrazów mogÈ nie
wypeïniaÊ kafelka caïkowicie ze wzglÚdu na róĝnice w ich rozmiarach, ale nie
bÚdzie to stanowiïo problemu, poniewaĝ najpierw wypeïnimy kafelek czarnym
tïem.
W punkcie i w kolejnych liniach obliczamy maksymalnÈ szerokoĂÊ i wysokoĂÊ obrazów kafelkowych. (Nie przyjÚliĂmy ĝadnych zaïoĝeñ dotyczÈcych wielkoĂci wybranych obrazów wejĂciowych. Kod bÚdzie dziaïaÊ bez wzglÚdu na to,
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czy sÈ one takie same, czy róĝne). JeĂli obrazy wejĂciowe nie bÚdÈ caïkowicie
wypeïniaÊ kafelka, przestrzenie miÚdzy kafelkami bÚdÈ miaïy kolor tïa, którym
jest domyĂlnie czarny.
W punkcie tworzymy pusty obiekt Image o wymiarach odpowiednich, ĝeby
pomieĂciÊ wszystkie obrazy z siatki. Wkleimy do niego obrazy kafelkowe. NastÚpnie wypeïniamy siatkÚ obrazu. W punkcie wykonujemy pÚtlÚ przez wybrane
obrazy i wklejamy je do odpowiedniej siatki za pomocÈ metody Image.paste().
Pierwszym argumentem przekazywanym do Image.paste() jest obiekt Image,
który ma byÊ wklejony, a drugim sÈ wspóïrzÚdne lewego górnego rogu. Teraz trzeba
ustaliÊ, w którym wierszu i w której kolumnie wkleiÊ obrazek kafelkowy do siatki
obrazu. W tym celu trzeba wyraziÊ indeks obrazu w kategoriach wierszy i kolumn.
Indeks kafelka w siatce obrazu jest okreĂlony poprzez N*row + col, gdzie N jest
liczbÈ komórek w wierszu, a (row, col) to wspóïrzÚdne na tej siatce. W punkcie
podajemy wiersz z poprzedniego wzoru, a w punkcie kolumnÚ.

Tworzenie fotomozaiki
Skoro mamy juĝ wszystkie potrzebne narzÚdzia, napiszmy gïównÈ funkcjÚ, która
tworzy fotomozaikÚ.
def createPhotomosaic(target_image, input_images, grid_size, reuse_images=True):
"""
Tworzenie fotomozaiki dla danych obrazu docelowego i obrazów wejĞciowych.
"""
print('dzielenie obrazu docelowego...')
# dzieli obraz docelowy na kafelki
target_images = splitImage(target_image, grid_size)
print('wyszukiwanie dopasowañ dla obrazu...')
# dla kaĪdego kafelka wybiera jeden pasujący obraz wejĞciowy
output_images = []
# dla informacji zwrotnej dla uĪytkownika
count = 0
batch_size = int(len(target_images)/10)
# obliczanie Ğrednich obrazów wejĞciowych
avgs = []
for img in input_images:
avgs.append(getAverageRGB(img))
for img in target_images:
# obliczanie Ğredniej wartoĞci RGB obrazu docelowego
avg = getAverageRGB(img)
# wyszukiwanie indeksu dopasowania najbliĪszej wartoĞci RGB z listy
match_index = getBestMatchIndex(avg, avgs)
output_images.append(input_images[match_index])
# informacja zwrotna dla uĪytkownika
if count > 0 and batch_size > 10 and count % batch_size is 0:
print('przetworzono %d z %d...' %(count, len(target_images)))
count += 1
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# jeĞli ustawiona jest flaga, usuwanie wybranego obrazu z danych wejĞciowych
if not reuse_images:
input_images.remove(match)
print('tworzenie mozaiki...')
# tworzenie obrazu fotomozaiki z kafelków
mosaic_image = createImageGrid(output_images, grid_size)
# zwracanie mozaiki
return mosaic_image

Metoda createPhotomosaic() jako dane wejĂciowe przyjmuje obraz docelowy,
listÚ obrazków wejĂciowych, rozmiar generowanej fotomozaiki oraz flagÚ, która
wskazuje, czy obrazek moĝe byÊ ponownie wykorzystany. W punkcie dzieli
obraz docelowy na siatkÚ. Gdy obraz jest podzielony, szukamy w obrazach z folderu wejĂciowego dopasowañ dla kaĝdego kafelka. (Poniewaĝ proces ten moĝe
trochÚ potrwaÊ, dostarczamy uĝytkownikom informacji zwrotnej, aby wiedzieli,
ĝe program nadal dziaïa).
W punkcie ustawiamy batch_size na jednÈ dziesiÈtÈ caïkowitej liczby obrazów kafelkowych. Ta zmienna bÚdzie wykorzystywana w kodzie w punkcie do
aktualizacji informacji dla uĝytkownika. (Wybrana wartoĂÊ jednej dziesiÈtej jest
dowolna i stanowi po prostu sposób na to, by program poinformowaï uĝytkownika,
ĝe wciÈĝ pracuje. Za kaĝdym razem, gdy program przetwarza jednÈ dziesiÈtÈ
obrazów, wyĂwietla komunikat wskazujÈcy, ĝe nadal dziaïa).
W punkcie obliczamy ĂredniÈ wartoĂÊ RGB dla kaĝdego obrazu z folderu
wejĂciowego i zapisujemy tÚ wartoĂÊ na liĂcie avgs. NastÚpnie rozpoczynamy
iteracjÚ przez kaĝdy kafelek w siatce obrazu docelowego. W punkcie obliczamy
ĂredniÈ wartoĂÊ RGB dla kaĝdego kafelka. Póěniej w punkcie szukamy najbliĝszego dopasowania do tej wartoĂci na liĂcie Ărednich dla obrazów wejĂciowych.
Wynik jest zwracany jako indeks, którego uĝywamy w punkcie do pobrania
obiektu Image i zapisania go na liĂcie.
W punkcie dla kaĝdej liczby batch_size przetworzonych obrazów wyĂwietlamy komunikat dla uĝytkownika. W punkcie , jeĂli flaga reuse_images jest
ustawiona na False, usuwamy wybrany obraz wejĂciowy z listy, aby nie zostaï
ponownie wykorzystany w innym kafelku. (Najlepiej sprawdza siÚ to wtedy, gdy
masz wiele róĝnorodnych obrazów wejĂciowych do wyboru). Na koniec w punkcie ïÈczymy obrazy, aby utworzyÊ finalnÈ fotomozaikÚ.

Dodawanie opcji wiersza poleceñ
Metoda main() programu obsïuguje nastÚpujÈce opcje wiersza poleceñ:
# parsowanie argumentów
parser = argparse.ArgumentParser(description='Tworzy fotomozaikÚ z obrazów
´wejĂciowych')
# dodawanie argumentów
parser.add_argument('--target-image', dest='target_image', required=True)
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parser.add_argument('--input-folder', dest='input_folder', required=True)
parser.add_argument('--grid-size', nargs=2, dest='grid_size', required=True)
parser.add_argument('--output-file', dest='outfile', required=False)

Ten kod zawiera trzy wymagane parametry wiersza poleceñ: nazwÚ obrazu
docelowego, nazwÚ wejĂciowego folderu obrazów oraz rozmiar siatki. Czwarty
parametr dotyczy opcjonalnej nazwy pliku. Jeĝeli nazwa pliku zostanie pominiÚta, fotomozaika zostanie zapisana w pliku o nazwie mosaic.png.

Kontrolowanie rozmiaru fotomozaiki
OstatniÈ kwestiÈ, jakÈ naleĝy siÚ zajÈÊ, jest rozmiar fotomozaiki. JeĂli bezrefleksyjnie sklejalibyĂmy ze sobÈ obrazy wejĂciowe na podstawie pasujÈcych kafelków
w obrazie docelowym, moglibyĂmy otrzymaÊ ogromnÈ fotomozaikÚ, która byïaby
znacznie wiÚksza niĝ obraz docelowy. Aby tego uniknÈÊ, zmieniamy rozmiary obrazów wejĂciowych, by pasowaïy do rozmiaru kaĝdego kafelka w siatce. (Daje to
dodatkowÈ korzyĂÊ w postaci przyspieszenia obliczeñ Ăredniej RGB, poniewaĝ
uĝywamy mniejszych obrazów). Jest to obsïugiwane równieĝ przez metodÚ main():
print('zmiana rozmiaru obrazów...')
# dla danego rozmiaru siatki obliczanie maksymalnej szerokoĞci i wysokoĞci kafelków
dims = (int(target_image.size[0]/grid_size[1]),
int(target_image.size[1]/grid_size[0]))
print("maksymalne wymiary kafelka: %s" % (dims,))
# zmiana rozmiaru
for img in input_images:
img.thumbnail(dims)

W punkcie obliczamy wymiary docelowe na podstawie okreĂlonych rozmiauĝywamy metody Image.tumbnail() bibliorów siatki. NastÚpnie w punkcie
teki PIL w celu zmiany wielkoĂci obrazów, aby pasowaïy do tych wymiarów.

Kompletny kod
Kompletny kod dla tego projektu jest dostÚpny do pobrania na serwerze wydawnictwa Helion, pod adresem ftp://ftp.helion.pl/przyklady/pythtp.zip.
import sys, os, random, argparse
from PIL import Image
import imghdr
import numpy as np
def getAverageRGB(image):
"""
Dla kaĪdego obrazu wejĞciowego zwraca Ğrednią wartoĞü koloru jako (r, g, b)
"""
# uzyskanie kaĪdego obrazu kafelkowego jako tablicy numpy
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im = np.array(image)
# uzyskanie ksztaátu kaĪdego obrazu wejĞciowego
w,h,d = im.shape
# uzyskanie Ğredniej wartoĞci RGB
return tuple(np.average(im.reshape(w*h, d), axis=0))
def splitImage(image, size):
"""
Dla danego obiektu Image i wymiarów (rows, cols) zwraca listĊ m*n obiektów Image
"""
W, H = image.size[0], image.size[1]
m, n = size
w, h = int(W/n), int(H/m)
# lista obrazów
imgs = []
# generowanie listy wymiarów
for j in range(m):
for i in range(n):
# zaáączanie przyciĊtego obrazu
imgs.append(image.crop((i*w, j*h, (i+1)*w, (j+1)*h)))
return imgs
def getImages(imageDir):
"""
Dla danego folderu obrazów zwraca listĊ obiektów Image
"""
files = os.listdir(imageDir)
images = []
for file in files:
filePath = os.path.abspath(os.path.join(imageDir, file))
try:
# bezpoĞrednie áadowanie, abyĞmy nie napotkali niedoboru zasobów
fp = open(filePath, "rb")
im = Image.open(fp)
images.append(im)
# wymuszenie áadowania danych obrazu z pliku
im.load()
# zamkniĊcie pliku
fp.close()
except:
# pominiĊcie
print("Nieprawidïowy obraz: %s" % (filePath,))
return images
def getImageFilenames(imageDir):
"""
Dla danego folderu obrazów zwraca listĊ nazw plików obrazów
"""
files = os.listdir(imageDir)
filenames = []
for file in files:
filePath = os.path.abspath(os.path.join(imageDir, file))
try:
imgType = imghdr.what(filePath)
if imgType:
filenames.append(filePath)
except:
# pominiĊcie
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print("Nieprawidïowy obraz: %s" % (filePath,))
return filenames
def getBestMatchIndex(input_avg, avgs):
"""
Zwraca indeks najlepszego dopasowania obiektu Image na podstawie odlegáoĞci wartoĞci RGB
"""
# Ğrednia obrazu wejĞciowego
avg = input_avg
# uzyskanie najbliĪszej wartoĞci RGB dla danych wejĞciowych na podstawie odlegáoĞci wartoĞci RGB
index = 0
min_index = 0
min_dist = float("inf")
for val in avgs:
dist = ((val[0] - avg[0])*(val[0] - avg[0]) +
(val[1] - avg[1])*(val[1] - avg[1]) +
(val[2] - avg[2])*(val[2] - avg[2]))
if dist < min_dist:
min_dist = dist
min_index = index
index += 1
return min_index
def createImageGrid(images, dims):
"""
Dla danej listy obrazów i rozmiaru siatki (m, n) utworzenie siatki obrazów.
"""
m, n = dims
# kontrola poprawnoĞci
assert m*n == len(images)
# uzyskanie maksymalnej wysokoĞci i szerokoĞci obrazów
# nie zakáadamy, Īe wszystkie są równe
width = max([img.size[0] for img in images])
height = max([img.size[1] for img in images])
# tworzenie obrazu wyjĞciowego
grid_img = Image.new('RGB', (n*width, m*height))
# wklejanie obrazów kafelkowych do siatki
for index in range(len(images)):
row = int(index/n)
col = index - n*row
grid_img.paste(images[index], (col*width, row*height))
return grid_img
def createPhotomosaic(target_image, input_images, grid_size, reuse_images=True):
"""
Tworzenie fotomozaiki dla danych obrazu docelowego i obrazów wejĞciowych.
"""
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print('dzielenie obrazu docelowego...')
# dzieli obraz docelowy na kafelki
target_images = splitImage(target_image, grid_size)
print('wyszukiwanie dopasowañ dla obrazu...')
# dla kaĪdego kafelka wybiera jeden pasujący obraz wejĞciowy
output_images = []
# dla informacji zwrotnej dla uĪytkownika
count = 0
batch_size = int(len(target_images)/10)
# obliczanie Ğrednich obrazów wejĞciowych
avgs = []
for img in input_images:
avgs.append(getAverageRGB(img))
for img in target_images:
# obliczanie Ğredniej wartoĞci RGB obrazu docelowego
avg = getAverageRGB(img)
# wyszukiwanie indeksu dopasowania najbliĪszej wartoĞci RGB z listy
match_index = getBestMatchIndex(avg, avgs)
output_images.append(input_images[match_index])
# informacja zwrotna dla uĪytkownika
if count > 0 and batch_size > 10 and count % batch_size is 0:
print('przetworzono %d z %d...' %(count, len(target_images)))
count += 1
# jeĞli ustawiona jest flaga, usuwanie wybranego obrazu z danych wejĞciowych
if not reuse_images:
input_images.remove(match)
print('tworzenie mozaiki...')
# tworzenie obrazu fotomozaiki z kafelków
mosaic_image = createImageGrid(output_images, grid_size)
# zwracanie mozaiki
return mosaic_image
# Zebranie kodu w funkcji main()
def main():
# Argumentami wiersza poleceĔ są sys.argv[1], sys.argv[2], ...
# sys.argv[0] to nazwa samego skryptu, która moĪe byü ignorowana
# parsowanie argumentów
parser = argparse.ArgumentParser(description='Tworzy fotomozaikÚ z obrazów
wejĂciowych')
# dodawanie argumentów
parser.add_argument('--target-image', dest='target_image', required=True)
parser.add_argument('--input-folder', dest='input_folder', required=True)
parser.add_argument('--grid-size', nargs=2, dest='grid_size', required=True)
parser.add_argument('--output-file', dest='outfile', required=False)
args = parser.parse_args()
###### DANE WEJĝCIOWE ######
# obraz docelowy
target_image = Image.open(args.target_image)
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# obrazy wejĞciowe
print('wczytywanie folderu wejĂciowego...')
input_images = getImages(args.input_folder)
# sprawdzanie, czy znalezione zostaáy jakieĞ prawidáowe obrazy wejĞciowe
if input_images == []:
print('Nie znaleziono ĝadnych obrazów wejĂciowych w %s. Zamykanie
´programu.' %
(args.input_folder, ))
exit()
# tasowanie listy w celu uzyskania bardziej urozmaiconych danych wyjĞciowych?
random.shuffle(input_images)
# rozmiar siatki
grid_size = (int(args.grid_size[0]), int(args.grid_size[1]))
# dane wyjĞciowe
output_filename = 'mosaic.png'
if args.outfile:
output_filename = args.outfile
# ponowne wykorzystanie dowolnego obrazu z danych wejĞciowych
reuse_images = True
# zmiana rozmiaru danych wejĞciowych, aby pasowaáy do rozmiaru pierwotnego obrazu?
resize_input = True
##### KONIEC DANYCH WEJĝCIOWYCH #####
print('rozpoczÚcie tworzenia fotomozaiki...')
# jeĞli obrazy nie mogą byü ponownie uĪywane, naleĪy upewniü siĊ, Īe m*n <= num_of_images
if not reuse_images:
if grid_size[0]*grid_size[1] > len(input_images):
print('rozmiar siatki jest mniejszy niĝ liczba obrazów')
exit()
# zmiana rozmiaru danych wejĞciowych
if resize_input:
print('zmiana rozmiaru obrazów...')
# dla danego rozmiaru siatki obliczanie maksymalnej szerokoĞci i wysokoĞci kafelków
dims = (int(target_image.size[0]/grid_size[1]),
int(target_image.size[1]/grid_size[0]))
print("maksymalne wymiary kafelka: %s" % (dims,))
# zmiana rozmiaru
for img in input_images:
img.thumbnail(dims)
# tworzenie fotomozaiki
mosaic_image = createPhotomosaic(target_image, input_images, grid_size,
reuse_images)
# zapisywanie mozaiki
mosaic_image.save(output_filename, 'PNG')
print("dane wyjĂciowe zostaïy zapisane w %s" % (output_filename,))
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print('zrobione.')
# Standardowy kod do wywoáywania funkcji main(),
# aby rozpocząü program.
if __name__ == '__main__':
main()

Uruchamianie generatora fotomozaiki
Oto przykïadowe uruchomienie programu:
$ python photomosaic.py --target-image test-data/cherai.jpg --input-folder
test-data/set6/ --grid-size 128 128
wczytywanie folderu wejĂciowego...
rozpoczÚcie tworzenia fotomozaiki...
zmiana rozmiaru obrazów...
maksymalne wymiary kafelka: (23, 15)
dzielenie obrazu docelowego...
wyszukiwanie dopasowañ dla obrazu...
przetworzono 1638 z 16384...
przetworzono 3276 z 16384...
przetworzono 4914 z 16384...
tworzenie mozaiki...
dane wyjĂciowe zostaïy zapisane w mosaic.png
zrobione.

Rysunek 7.3a przedstawia obraz docelowy, a rysunek 7.3b pokazuje fotomozaikÚ. Zbliĝenie fotomozaiki moĝna zobaczyÊ na rysunku 7.3c.

Rysunek 7.3. Przykïadowe uruchomienie generatora fotomozaiki

Podsumowanie
W ramach tego projektu dowiedziaïeĂ siÚ, jak utworzyÊ fotomozaikÚ, majÈc dany
obraz docelowy oraz zbiór obrazów wejĂciowych. Fotomozaika oglÈdana z daleka
wyglÈda jak pierwotny obraz, ale z bliska moĝna zobaczyÊ poszczególne obrazy,
które tworzÈ tÚ mozaikÚ.
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Eksperymenty!
Oto kilka sposobów na dalsze eksperymentowanie z fotomozaikami:
 Napisz program, który tworzy pikselowÈ wersjÚ dowolnego obrazu,
podobnÈ do tej z rysunku 7.1.
 Za pomocÈ kodu zaprezentowanego w tym rozdziale tworzyliĂmy
fotomozaikÚ, wklejajÈc dopasowane obrazy bez ĝadnych przerw pomiÚdzy
nimi. Bardziej artystyczna prezentacja moĝe zawieraÊ jednolite przerwy
w postaci kilku pikseli obramowania wokóï kaĝdego obrazu kafelkowego.
W jaki sposób moĝna utworzyÊ takie przerwy? (Podpowiedě: uwzglÚdnij
te przerwy podczas obliczania koñcowych wymiarów obrazu oraz w trakcie
wklejania w metodzie createImageGrid()).
 Ten program wiÚkszoĂÊ czasu poĂwiÚca na wyszukiwanie dla kafelków
najlepszego dopasowania spoĂród obrazów z folderu wejĂciowego.
Aby przyspieszyÊ dziaïanie programu, trzeba sprawiÊ, ĝeby metoda
getBestMatchIndex()dziaïaïa szybciej. Nasza implementacja tej metody
opieraïa siÚ na prostym przeszukiwaniu liniowym listy Ărednich
(traktowanych jako trójwymiarowe punkty). To zadanie jest zwiÈzane
z ogólnym problemem wyszukiwania najbliĝszego sÈsiada. Jednym
ze szczególnie efektywnych sposobów wyszukiwania najbliĝszego punktu
jest przeszukiwanie drzewa kd. Biblioteka scipy posiada klasÚ zïoĝonÈ
o nazwie scipy.spatial.KDTree, która pozwala tworzyÊ drzewo kd
i odpytywaÊ je o najbliĝsze dopasowania punktów. Spróbuj zastÈpiÊ
przeszukiwanie liniowe drzewem kd, uĝywajÈc SciPy. (Zobacz http://docs.
scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.spatial.KDTree.html).
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Patrz: jÚzyk GLSL
operacja o staïym czasie wykonywania, 83
operator
%, 69, 295
*, 30
modulo, 69, 295

opornik, Patrz: rezystor
oscyloskop, 341
overtone, Patrz: ton harmoniczny

P
pakiet RPi.GPIO, 310
parametr, 40
inicjowanie, 46
losowy, 49
parser, 33, 52
pas trójkÈtów, 166, 248, 249
PCB, Patrz: obwód drukowany
pentatonika, 82
pÚtla, 100
for, 29, 49
while, 170
plik
děwiÚkowy, 79
nazwa unikatowa, 52
Ăcieĝka, Patrz: Ăcieĝka
WAV, Patrz: format WAV, Patrz teĝ: format VAW
odtwarzanie, 85
tworzenie, 85
zapisywanie, 51
p-list, Patrz: lista wïaĂciwoĂci
pïytka prototypowa, 315, 338, 342
polecenie
ping, 348
przychodzÈce, 305
port
Ethernet, 307
micro USB, 307
szeregowy, 270, 273
USB, 265, 306, 307
potok graficzny
3D, 160
programowalny, 159
staïofunkcyjny, 159
póïprzewodnik, 338
póïton, 82
printed circuit board, Patrz: obwód drukowany
procesor graficzny, 157, 165
program
Arduino, Patrz: szkic
EAGLE, Patrz: EAGLE
graficzny turtle, 44
KiCad, 342
PuTTY, 350
uruchamianie, 37
ponowne, 50
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programator ICSP, Patrz: ICSP programator
property list, Patrz: lista wïaĂciwoĂci
prymityw, 161
3D, 159
GL_POINTS, 189
GL_TRIANGLE_STRIP, 247
GL_TRIANGLES, 221
kolejnoĂÊ wierzchoïków, 222
OpenGL, 161
rysowanie, 222
przeïÈcznik elektroniczny, 340
PyOpenGL, 157, 222

R
rampa, 112, 114
Raspberry Pi, 305, 306, 327, 347
HDMI, 353
kamera, 352
konfiguracja, 309
pakiet RPi.GPIO, 310
kopia zapasowa
plików, 349, 350
systemu operacyjnego, 350
logowanie, 350, 351
mobilny, 353
model, 307
pamiÚÊ, 307
podïÈczenie do sieci lokalnej, 305, 348
SSH, Patrz: SSH
system operacyjny, 308, 309
wersja sprzÚtowa, 354
WiFi, 309, 347
tryb uĂpienia, 348
Wi-Fi, 308
wyjĂcie audio, 352
wyïÈczanie, 315
RCA, 307, 308
rendering
3D, 218
objÚtoĂciowy, 217, 218
Reynolds Craig, 93
rezystancja, 339
rezystor, 267, 315, 339
RGB, 147, 190
wartoĂÊ Ărednia, 112, 125, 126
RGBA, 190
ring buffer, Patrz: bufor pierĂcieniowy
RMS, 341
root mean square, Patrz: RMS

360

równanie
mieszania, 190
parametryczne, 40, 41
rzut
ortograficzny, 163, 248
perspektywiczny, 163
danych wolumetrycznych 3D, 219
pïaszczyzna bliĝsza, 163, 219
pïaszczyzna dalsza, 163, 219
pole widoku, 163

S
SDL, 85
serial monitor, Patrz: monitor portu szeregowego
serwer Bottle, 305, 312, 318
shader, 157, 162, 163, 174, 191, 210, 239
GLSL, 217
kodu kompilowanie, 165
shield, Patrz: tarcza
silniczek
kierunek obracania, 289, 290, 295, 296, 298
podïÈczanie, 288
prÚdkoĂÊ, 289, 290, 295, 296, 298
sterowanie, 281, 289, 290, 291, Patrz teĝ:
adapter SparkFun
modulacja szerokoĂci impulsów, 289
zatrzymywanie, 291
Simple DirectMedia Layer, Patrz: SDL
skala muzyczna, 82
skanowanie
CT, 217, 219
MRI, 217, 219
sketch, Patrz: szkic
sïownik, 27, 86
sïowo kluczowe
in, 29, 164
layout, 175
spirograf, 39, 54, 281
model, 41
okresowoĂÊ, 43
SSH, 311, 327, 350
sesja, 311
stado, 93, 99
system czÈsteczek, 185, 193, 201
animacja, 192
iskra, 190, 192
model matematyczny, 186, 187
renderowanie, 189, 193
równanie ruchu, 188
tablica opóěnieñ czasowych, 194
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szeĂcian kolorów, 220, 223
geometria, 227
renderowanie, 231, 232, 240
rysowanie, 226
szkic, 266, 288
czujnik Ăwiatïa, 269
przesyïanie do Arduino, 270
tworzenie, 266
sztuka ASCII, 111, 112
szybowiec, 64, 68, 73

¥
Ăcieĝka
bezwzglÚdna, 127
wzglÚdna, 127, 224
Ărednia kwadratowa, Patrz: RMS
Ăwiatïa uliczne, 64, 73

T
tablica, 66
definiowanie, 67
dwuwymiarowa, 95, 115
jednowymiarowa, 95
numpy, 32, 82, 95, 115, 222, 224
tarcza, 266
tekst zamiana na mowÚ, 352
tekstura, 191, 200
3D, 219, 223, 239
adresowanie, 219
generowanie, 223
wymiary, 225
jednostka, 174, 176, 199
mapowanie, Patrz: mapowanie tekstury
OpenGL, 225, 239
wspóïrzÚdne, 175, 176
texture mapping, Patrz: mapowanie tekstury
timer, 45, 50, 170, 339
ton harmoniczny, 78, 282
topik, 341
torus, 65
transformacja, 161, 162
generyczna, 162
perspektywiczna, 239
rzutowania, 162, Patrz teĝ: rzut
widoku modelu, 162
transformata Fouriera
dyskretna, Patrz: DFT
szybka, Patrz: FFT

translacja, 162
tranzystor, 339, 340
MOSFET, 287, 340
triangle strip, Patrz: pas trójkÈtów

U
UI, 52
ukïad
Broadcom BCM2835, 307
elektroniczny, 338
scalony, 339, 340
ATmega328, 265
uniform resource locator, Patrz: URL
URL, 27
USB, 265, 307

V
VAO, 247
VBO, 247
vertex buffer, Patrz: bufor wierzchoïków
vertex shader, Patrz: cieniowanie wierzchoïkowe
view frustrum, Patrz: bryïa widzenia

W
wartoĂÊ alfa, 190, 191, 210
warunek brzegowy, 65, 94, 116
kafelkowy, 96
toroidalny, 65, 68, 96
wektor
jednostkowy prÚdkoĂci, 95
normalny, 191, 222
trójwymiarowy, 188
widok modelu, 162, 164, 170
widzenie rozbieĝne, 141, 142
wiersz poleceñ, 86, 132
argument, 33, 52
wskaěnik laserowy, 279, 280, 285
wspóïczynnik wypeïnienia, 289
wspóïrzÚdne
3D mapowanie, 163
jednorodne, 161, 162
trójwymiarowe, 188
wyjÈtek, 224, 272
wykres, 31, 32, 87, 273, 276, 311, 312, 318
etykieta, 32
w czasie rzeczywistym, 270, 271
widmowy, 77
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wyraĝenie listowe, 53
wywoïanie zwrotne, 168
wzmacniacz napiÚcia, 340

Z
zamiana tekstu na mowÚ, 352
zdarzenie
klawiatury, 169, 222, 249
myszki, 102, 168
wciĂniÚcia przycisku, 101
wywoïanie zwrotne, 168, 169
zmiany rozmiaru okna, 169
zïÈcze composite video, Patrz: RCA
zmienna, 33
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znacznik, 26
dict, 27
key, 27
plist, 27
xml, 27
znak
%, 69, 295
*, 30
<, 100
ïañcuch, Patrz: ïañcuch znaków

¿
ĝÈdanie AJAX, 322
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