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Resum 

En aquest estudi es buscarà la millora de prestacions de càmeres compactes amb l’ajuda 
del Canon Hack Development Kit (1) (2), un afegit al firmware de la càmera que possibilita 
l'accés a continguts i funcions que de sèrie no estan disponibles. 
 
A través d’aquest hack es podrà manipular la càmera de forma de que pugui fer les 
fotografies a gust de l’usuari i també automatitzar-la amb la inclusió de scripts fets amb el 
llenguatge de programació Lua (3) (4). 
 
A més d’això es comptarà amb un processat fotogràfic exterior a través de programes en 
Python (5), que recolliran les imatges i realitzaran diversos processos per tal d’aconseguir 
resultats fora de l’abast de la càmera. 
 
L’estructura que es construirà estarà basada en la idea que l’usuari final tingui la menor 
participació tècnica possible, per tant les eines es crearan amb un sistema capaç 
d’interpretar el succeït a la càmera per tal de fer el processat en l’ordinador amb un sol clic. 
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Abstract 

This research project seeks to improve the performance of compact cameras with the 
Canon Hack Development Kit (1) (2), an additional firmware to the camera that enables 
features and contents that are not available from the factory. 
 
With this hack the camera will be manipulable, and the user can take pictures under any 
purpose. This hack includes the particularity of running scripts in BASIC (6) or Lua (3) (4). 
This script will take control of some aspects of the camera like shutter, flash, ISO, diaphragm 
and focus and will automate the process of taking pictures. 
 
In addition, there will be external photo processing through Python (5) programs, which will 
collect the images in two different formats, JPG (7) and DNG (8), providing results beyond 
the camera´s original capabilities. 
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1. Introducció 

1.1. Justificació 

Durant la dècada dels 2000s van sorgir infinitat de càmeres digitals petites i compactes, 

que oferien poder realitzar fotografies en qualsevol lloc i moment. La seva premissa era la 

senzillesa i la portabilitat, per tant eren fabricades amb sensors petits de menys d’una 

polsada, amb lents bàsiques, utilitzant el plàstic com a principal material i amb controls 

automàtics i semiautomàtics per tal de que l'usuari només hagi de pitjar un botó. 

Amb l’aparició de la fotografia mòbil els usuaris van anar deixant-les de banda ja que els 

telèfons començaven a estar dotats amb millors càmeres de les que tenien. Així doncs es 

com les marques van anar deixant de banda aquest tipus de fotografia per a centrar-se en 

altres coses. 

Amb la desaparició gairebé completa del mercat d’aquest tipus de càmeres només queden 

els usuaris conservadors o els que no volen desaprofitar les coses que ja tenen. Sigui quina 

sigui la raó està clar que aquestes càmeres encara fan la seva funció i tenen una utilitat 

més enllà de fer fotografies personals. 

Però, per molt limitades i desactualitzades que semblin, encara funcionen i poden realitzar 

qualsevol tipus de fotografia. Aquest treball té com a premissa no oblidar aquestes càmeres 

i poder estudiar quins són els límits reals els quals els fabricants no ens han ensenyat. Així 

doncs, per tal de saltar-se les barreres de firmware establertes, s’ha optat hackejar la 

càmera mitjançant el CHDK (1) (2), de les sigles Canon Hack Development Kit, un sistema 

que afegit al firmware el dona poder i control sobre aspectes que no estan disponible de 

sèrie. 

 

1.2. Objectius 

La finalitat d’aquest projecte és trobar maneres de donar una nova vida a aparells 
fotogràfics que en aquest moment estan en desús. 
 
L’objectiu principal d‘aquest projecte es utilitzar una càmera Canon (9) amb l’afegit al 
firmware CHDK (1) (2) i explorar quines possibilitats ens ofereix.  
 
Els objectius que s’han marcat són: 

• Aconseguir el control de la càmera tant pels menús propis i del CHDK com 
mitjançant scripts 

o ISO 
o Velocitat obturació 
o Diafragma / filtre neutre 
o Dispar 
o Flash 

• Disposar de scripts en Lua (3) (4)que facilitin la realització de tasques específiques. 
• Disposar de programes en Python (5) que complementin els scripts i facin tasques 

que requereixin potència computacional.  
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1.3. Abast 

L’abast d'aquest estudi engloba diferents parts: 
 

• Posta a punt d’una càmera IXUS (10) i instal·lació del CHDK (1) (2). 
• Estudi general del CHDK (1) (2) i de les facilitats de scripting. 
• Posta a punt d’un entorn de desenvolupament en Python (5) a un ordinador sobre 

Windows (11), amb programes auxiliars per interactuar amb la càmera. 
• Selecció de les tasques que es volen automatitzar amb l’ajuda del CHDK (1) (2). 
• Programació dels scripts en CHDK (1) (2) necessaris per portar a terme aquestes 

tasques. 
• Programació en Python (5) del programes que processin els resultats dels scripts 

de CHDK (1) (2). 
• Realització de proves, avaluació dels resultats i, eventualment, millora dels 

algoritmes. 
 

1.4. Antecedents 

L’objectiu d’aquest treball, el no donar per jubilades les càmeres compactes, va ser un idea 

que van tindre diversos usuaris a la xarxa. Però, qui realment va ser el que va donar sortida 

al projecte va ser Andrey Gratchev (12). No hi ha gaire informació sobre la seva persona a 

internet, ja que es dedicava a coses mal vistes pels aficionats a les patents i a la legalitat, 

com es hackejar el sistema sencer de milions de càmeres al reu del món.  El què sí és 

segur és que durant els anys 2006 i 2007 va anar cercat diverses formes que tenien usuaris 

per hackejar les seves càmeres i, finalment, entre els anys 2008 i 2009 va unificar tot el 

que havia trobat en un sol projecte i així va néixer el CHDK (1) (2), que encara segueix viu 

i amb una participació relativament alta. 

El CHDK (1) (2) es una millora de software que funciona en diverses càmeres Canon (9). 

Aquest software lliure es carrega en la memòria de la càmera al inicial-la i permet dotar-la 

de noves funcions i millorar les que ja tenia.  

No es una actualització de firmware com a tal, ja que aprofita una escletxa del disseny del 

software de Canon (9) per afegir-se i així adquirir el control sobre la càmera. Tampoc es 

permanent perquè es pot eliminar en qualsevol moment formatjant la targeta de memòria. 

En quant a seguretat s’ha de tenir cura en alguns aspectes. Els paràmetres que es 

modifiquen mitjançant el menú de la càmera són totalment segurs, al igual que els scripts 

executats desenvolupats en Lua (3) (4). Pot haver un inconvenients amb BASIC (6), ja que 

Lua (3) (4) incorpora certes eines de control i seguretat que BASIC (6) no té. 

Els desenvolupadors d’aquest sistema continuen afegint noves funcions degut a la gran 

flexibilitat que els hi permet els microprocessadors de la família DIGIC (13), propietat 

exclusiva de Canon (9), muntats en aquestes càmeres. 

 

1.5. Descripció general 

Encara que el processadors DIGIC (13) siguin molt flexibles, aquests estan molt limitats en 
quant a poder de computació, la qual cosa fa que per fer tasques complexes s'hagi de 
processar les imatges en un ordinador. Per solucionar aquest problema en aquest treball 
es desenvolupen filtres, un sistema que ajuda a millorar molt les possibilitats de la càmera 
i a fer certes coses que les limitacions de hardware impedeixen. 
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Un filtre es un sistema que engloba diverses parts. Primerament estan els scripts en Lua 
(3) (4) i després els programes fets en Python (5). La construcció d’aquests es basa en que 
qualsevol usuari pugui fer funcionar els scripts a la càmera i poder completar els filtres amb 
només una instrucció donada l’ordinador. Així doncs no cal que l’usuari tingui coneixements 
previs ni tècnics de com està desenvolupada l’eina amb la què es treballa, la qual cosa 
facilita molt que tothom pugui utilitzar-ho. 
 
Abans de res s’ha d’instal·lar el CHDK (14) dintre de la càmera. Per fer-ho hi han múltiples 
opcions, totes explicades a la web del hack, en aquest estudi s’ha utilitzat la Bootable SD 
Card Method. Una vegada s’ha instal·lat el hack s’ha de fer dos passos previs per començar 
a treballar amb els scripts. El primer es anar al menú d’opcions del hack mitjançant Atl + 
Options que canvien segons el model de càmera. S’ha d’entrar dintre de l’apartat RAW 
(digital negative). 
 

 
Il·lustració 1: Main menu del CHDK 

Una vegada aquí dintre s’han de seleccionar diverses opcions. La primera es marcar la 
casella Save RAW i la segona, al apartat de DNG marcar la opció DNG format. D’aquesta 
manera ja està la càmera llesta per fer imatges tant JPG com RAW simultàniament.  
 

 
Il·lustració 2: Menú RAW del CHDK 

Ara, per tal de fer córrer un script caldrà fer dos pasos. Primerament, l’usuari haurà de 
desar els filtres que vol realitzar dintre de la carpeta especifica que s’indica al web del hack, 
E:\CHDK\SCRIPTS. Després tornar al menú inicial del hack i anar a l’apartat Script 

(program your camera). Una vegada dintre del submenú hi hauran diverses opcions, doncs 
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s’ha d’entrar dintre de l’apartat Load script from file… i seleccionar el filtre que es vulgui 
amb el format que es desitgi.  
 

 
Il·lustració 3: Menú Script CHDK 

Una vegada es tingui seleccionat es surt dels menús mitjançant el botó menu o options 
segons la càmera. Una vegada fora ha de sortir a baix a l’esquerra el nom del script que 
s’acaba de seleccionar. Juntament amb un missatge al centre de la pantalla. Una vegada 
es pitja el botó de dispar la càmera comença amb el procés seleccionat. 
 

 
Il·lustració 4: Pantalla previa a fer córrer un script 

Una vegada s’ha completat el script significa que s’han realitzat les imatges. Així doncs, 
s’extreu la targeta de la càmera es procedeix a ser llegida per l’ordinador. L’usuari només 
ha d’executar el programa lectura.py. El sistema llegirà el disc ubicat el en port E. D’aquí 
extraurà primerament l’arxiu dades.log ubicat en l’arrel de la targeta, aquest arxiu ens indica 
quin filtre és i quines imatges han d’intervenir. D’acord això es busquen les adreces de les 
imatges seleccionades i s’incorporen a un string separat. S’enviaran per paràmetre al filtre 
desitjat i aquí comença el procés en si. 
 
Dintre de cada programa ens trobem que hi han dues formes de carregar, la primera son 
per les imatges JPG (7) i la segona per les imatges DNG (8). Per a les imatges DNG (8) és 
sempre igual, s’utilitza en tots els casos la llibreria rawpy (15), que es una traducció a format 
Python (5) de la llibreria LibRaw (16), que alhora és una evolució de dcraw (17).  
 
Dintre de cada programa de Python (5) hi han diverses llibreries involucrades en el 
tractament d’imatges. Aquestes realitzen els processos i tenen certes funcions necessàries 
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per a la consecució del filtre en qüestió. Cadascuna té les seves particularitats i 
característiques. A vegades es treballa només amb una però també s’han de combinar. Per 
tant, s’han extret dos sistemes de càrrega diferents d’ambdues, que dependent dels 
processos a fer s’escollirà un o altre. Si la gran majoria d’opcions del filtre formen part de 
la llibreria OpenCV (18), com per exemple el Panoràmica (veure 2.5.2), la lectura es farà a 
través d’aquesta llibreria. OpenCV (18) és una llibreria especialitzada en intel·ligència 
artificial en el camp de la visió per ordinador. Aquesta incorpora certes funcions que 
realitzen tasques que d’altra manera serien molt complicades.  
 
D’altra banda tenim la llibreria Pillow (19) que es un fork de PIL. PIL és una llibreria de 
tractament d’imatge molt utilitzada i reconeguda per a realitzar sistemes com els d’aquest 
projecte. 
 
A vegades s'utilitzen opcions de les dues llibreries i per tant s’han de traduir a un llenguatge 
comú. Les imatges no deixen de ser matrius de tres dimensions on existeix l’amplada, 
l’alçada i el color. Així doncs, per tal de traduir i tractar les imatges com a matrius es treballa 
amb Numpy (20). Numpy (20) es una llibreria d'ús molt habitual que permet fer càlculs 
matemàtics multidimensionals a través de les seves funcions. Incorpora múltiples opcions 
però en aquest estudi només es centra en la part matricial.  
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2. Dissenys 

2.1. Metodologia emprada 

Dintre d’aquest estudi es posen en valor diversos conceptes, metodologies i idees 

adquirides al llarg dels anys estudiant el món audiovisual des del punt de vista de 

l’enginyeria, el qual és molt diferent al que es pot observar des de l’art i altes disciplines 

menys tècniques. Aquí ha intervingut l’electrònica per tenir una idea clara de com funciona 

una càmera a nivell tècnic, la programació a l’hora de poder realitzar els scripts i programes 

de Lua (3) (4) i Python (5), la física per tal de dissenyar a nivell teòric els diferents filtres 

juntament amb els resultats esperats i el tractament de senyal en forma d’imatge per 

entendre les particularitats subjectives que tenen aquests tipus de resultats. 

Per a la realització d’aquest estudi s’ha optat per seguir una metodologia pròpia. A les fases 

inicials del treball es va establir el què es procediria mitjançant una estructura que permetés 

primer la ideació del concepte del filtre juntament amb un resultat esperat, seguidament el 

disseny d’un script per tal d’ordenar a la càmera que pugui fer les imatges tal i com es 

precisi i, per últim, la creació d’un programa en Python (5) que doni vida a la idea. 

Primerament es va revisar en profunditat el CHDK (1) (2). S’ha consultat la documentació 

associada i, mitjançant la pràctica, es van testejar les diferents funcionalitats i noves 

propietats que ens afegeix el hack. 

Una vegada es tenia certa consciencia dels avantatges i limitacions, que es comprovaren 

a simple vista, es va traçar una ruta o guió de treball bàsic que servirà de punt de partida a 

l’hora de desenvolupar cada un del filtres. 

Així doncs, s'estableix la idea d’un filtre determinat juntament amb un esquema, dibuix o 

descripció breu del resultat final esperat. Seguidament es comença per crear el script que 

permet realitzar les imatges amb el format, temps, exposició, etc, juntament amb l’arxiu de 

registre (veure 2.4.2) exigits per a la consecució del filtre a través del programa Host Lua 

Portable (21) o bé amb Sublime Text 3 (22).  

Una vegada es tenia aquest codi es copiava dintre d’una targeta SD especialment 

modificada (veure 1.5). Aquesta s'introdueix dintre de la càmera i, a través del menú, 

s’executa el script desitjat. 

Amb les fotografies a la targeta aquesta devia ser llegida de nou per l’ordinador. D’aquesta 

manera es podia començar a desenvolupar el programa en Python (5) que seria el que 

portarà al resultat inicialment plantejat.  

Primerament es llegia quin era l’arxiu resultat de l’historial Log (veure 2.4.2) del filtre, aquest 

proporciona els nom de les imatges que, mitjançant un altre sistema, seran carregades a 

la memòria de l’ordinador on es treballi. Seguidament ja es podrà desenvolupar el filtre fins 

a trobar el resultat, sigui el desitjat o no. 

A més d’això s’estableix un flux d’escriptura de la memòria en paral·lel per no perdre detalls 

importants del estudi. 
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2.2. Requeriments 

Aquest estudi engloba una gran quantitat de conceptes tant programació com de processat 
de senyal en forma d’imatge. No és necessària una disciplina matemàtica molt avançada. 
Sí que cal entendre una mica el context del món de la fotografia, ja que els resultats solen 
ser més subjectius que no pas objectius. Dit això, els requeriments necessaris per a la 
consecució del projecte són: 
 

• Càmera Canon compacta que accepti software (9) (10) 
• Targeta de memòria SD de mínim 2GB 
• Lector de targetes SD 
• Ordinador 
• Python (5) amb un entorn de programació adequat (23) 
• Lua (3) (4) amb un entorn de programació adequat (21) (22) 

 

2.3. Recursos utilitzats 

Per aquest estudi s’han utilitzat certs elements, ja siguin materials o software, per a la 

consecució del mateix. Hi ha un requisit indispensable, ja que la càmera ha de ser 

compacta i de marca Canon (10), ja que el hack és exclusiu per a aquesta marca per que 

està lligat als processadors de la família DIGIC. 

 

Per començar s’ha de tenir l’element essencial: la càmera. El model amb el qual es basen 

les proves serà la Canon IXUS 100IS (10), la qual incorpora un sensor CCD de 1/2,3 

polsades amb una definició de 12,1 MP, té un processador DIGIC 4 (13), un sistema òptic 

variable que recorre de 33 a 100 mil·límetres en l’equivalent a o full frame. Una lluminositat 

variable d’entre f/3,2 a f/5,8, i una sèrie de controls automàtics i semiautomàtics que no 

s’han tingut en compte en aquest treball, ja que no s’ha treballat sobre d’ells. 

 

Per tal de poder emmagatzemar les imatges s’ha de tenir una targeta de memòria. En el 

cas del desenvolupament del treball es una Integran de 2GB bastant antiga però que 

serveix i compleix amb la funció perfectament. Després és necessari un adaptador que 

permeti llegir la targeta de memòria per part de l’ordinador.  

 

Finalment un ordinador amb disponibilitat de connexió a internet, Python (5) instal·lat amb 

totes les llibreries necessàries, codificador de video i audio ffmpeg (24) i programes tals 

com Visual Studio Code (23), Sublime Text 3 (22) i Host Lua Portable (21). Aquest últim és 

un sistema desenvolupat per usuaris de la comunitat de CHDK (2) que permet la compilació 

i comprovació dels scripts desenvolupats amb Lua (3) (4), ja que incorpora un sistema de 

simulació generalitzat per a totes les càmeres que permet fer córrer el script com si estigués 

dintre de l’entorn de la càmera hackejada. 

 

2.4. Aspectes generals 

En aquest apartat es troben diversos comentaris sobre funcions i raonaments fets sobre 

qüestions intrínseques de tots els filtres, d’aquesta manera, i per tal de preservar una mica 

l’estructura, s’ha decidit explicar al marge aquestes problemàtiques comunes, o quasi bé 

comunes, a tots els filtres. 
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2.4.1. BASIC vs Lua 

El CHDK (1) (2) permet als usuaris automatitzar les seves càmeres mitjançant l'execució 

de scripts. Aquests solen ser programes petits, lleugers i simples, ja que estan 

particularment dissenyats per tal de donar ordres a un sistema on aquest és el que porta el 

pes de l’execució. En aquest cas estan escrits en una versió personalitzada de BASIC (6) 

o Lua (3) (4), ja que hi ha funcions que permeten tenir el control sobre l’exposició, el 

bracketing, el focus i així crear de manera senzilla intervalometres entre d’altres programes. 

Com s’ha dit, a l’hora de programar la càmera, el CHDK (1) (2) permet fer-ho en dos 

llenguatges de programació diferents. 

El llenguatge BASIC (6), de les seves sigles en anglès Beginners’ All-purpose Symbolic 

Instruction Code, es una família de llenguatges de programació d’alt nivell. Originalment 

fou dissenyat al 1964 en la Dartmouth College als Estats Units. Es va crear amb la 

necessitat de tenir un mitjà el qual pogués facilitar la programació en ordinadors 

d'estudiants i professors que no eren de ciències, ja que en aquella època casi tot l'ús 

d’aquestes tecnologies requeria codificar software a mida, amb el que es feia indispensable 

uns grans coneixements previs com podien tenir els científics, enginyers o matemàtics. Així 

doncs es fa molt útil per a la realització de scripts ja que consumeix pocs recursos degut a 

la època en la que es va crear i la seva principal idea. 

Per altra part, el llenguatge Lua (3) (4) va ser dissenyat l’any 1993 a la Universitat Pontifícia 

Catòlica de Rio de Janeiro al Brasil. La seva estructura està basada en C (25) i Perl (26). 

Es un llenguatge multiparadigma, imperatiu i estructurat. Es bastant lleuger i basat en la 

interpretació d’una semàntica extensible. Un dels motius de la seva creació va ser 

l'alleugeriment de la sintaxis a l’hora d'escriure, ja que es un llenguatge fet explícitament 

per a scripting. 

Hi ha una comunitat (27) creada arran de l’aparició d’aquest afegit al firmware que de forma 

desinteressada publica scripts propis amb la finalitat de que tothom que ho vulgui o ho 

necessiti disposi del material que han creat altres usuaris.  

Des de l’aparició al 2009 el CHDK (1) (2) ha anat evolucionant. El hack en sí està fet en 

una barreja entre C (25) i màquina (28). Els scripts en canvi han estat passant per unes 

fases diferents. Primerament es feia en llenguatge màquina (28) de baix nivell fins a la 

diversificació entre BASIC (6) i Lua (3) (4) que hi ha ara. Actualment, les versions de Lua 

(3) (4) i BASIC (6) tenen una arrel comuna, ja que les funcions més bàsiques són les 

mateixes a ambdós llenguatges, però hi ha una petita diferència substancial que ha fet que 

la realització d’aquest estudi es basi en la utilització de Lua (3) (4) en tots els seus aspectes. 

Lua (3) (4) té integrat un sistema de control sobre la memòria actua en cas que detecti un 

overflow en la memòria RAM de la càmera, amb això es troba que aquest llenguatge és 

més segur i per tant es considera l’adequat. 

Hi han càmeres que no suporten certes trucades a sistema, o si més no, no hi fan gaire 

cas. Es el cas de la Canon IXUS 100 IS (10), el model que s’utilitza per desenvolupar aquest 

estudi. Les funcions poden fer a través de getters i setters, és a dir, funcions que extreuen 

l’estat de certs valors interns de la càmera o que els modifiquen (29).  

Per extreure valors no hi ha gaire problema, ja que es pot llegir qualsevol dada a través 

d’un get, el problema ve a l’hora de fixar un valor o modificar-lo. Quan es fa un set d’algun 

dels valors el software bàsic de la càmera, el creat per Canon (9), determina si el valor 

entregat es segur o no, és a dir, que per seguretat evita forçar el sensor a exposicions molt 

llargues o ISOs molt altes per evitar així problemes que poden fer malbé la càmera de 
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manera irreversible. Si, per exemple, es volgués fer una imatge a plena llum del dia a 2000 

ISO, el sistema de seguretat entraria per canviar aquesta ISO i així evitar que el sensor es 

cremi.  

Però aquest sistema fila molt prim en certs aspectes i per tant s’ha d’optar per atacar el 

CHDK (1) (2) des d’un altre punt: amb els Property Case (30). Els get_prop o set_prop, 

de Get Property o Set Property, llegeixen o escriuen directament sobre ubicacions 

particulars de la memòria RAM que emmagatzemen alguns ajustos de la càmera. A cada 

generació de processador aquestes posicions de memòria han anat evolucionant i poden 

modificar diverses coses que al principi eren impossibles, per tant s’ha de tenir molt clar 

amb quina generació del processador DIGIC (13) s’està treballat per tal de no modificar 

valors que no s’han de tocar. 

I aquí es on ve la diferència entre Lua (3) (4) i BASIC (6), ja que Lua (3) (4) es limitant en 

aquestes passades de frenada. Per tant, si la ISO màxima de la càmera de forma forçada 

es 2000 ISO, encara que no sigui nativa, la càmera s’apagarà sobtadament quan es passa 

d’aquest valor, ja que ha entès que hi ha un overflow en la memòria. En canvi a BASIC (6) 

no, no hi ha aquest control i és per aquest motiu que hi han molts avisos en diferents codis 

d’altres usuaris, a la pàgina de la comunitat i al seu fòrum on alerten de que s'ha d’anar 

amb cura per no fer malbé de forma irreversible la càmera, com el missatge que hi ha a 

continuació. 

 

Il·lustració 5: Avís de precaució amb l'ús dels Property Case 

Cal afegir que el sistema de seguretat que porta incorporant queda inhabilitat durant les 

trucades a set_prop. Per tant es pot fer una imatge a 2000 ISO a plena llum del migdia, 

encara que no es recomanable. El que fa que la càmera s’apagui es l’overflow de la 

memòria interna, que abans d’interpretar-lo com pugui fa que mori per evitar mals majors i 

un mal ús de la càmera. 

Lua (3) (4) ens brinda una mica més de seguretat a l’hora de treballar amb ell i per aquest 

motiu s’ha convertit el llenguatge vehicular per a la creació de scripts amb CHDK (1) (2). 

 

2.4.2. Arxiu de registre dades.log 

Per a la consecució dels filtres, al estar separats en un procés a la càmera i un altre diferent 

a l'ordinador, ha d’haver una eina que sigui capaç de comunicar aquests dos elements. Així 

doncs neix el dades.log, un arxiu de registre que durant l’execució del script dintre de la 

càmera anirà guardant certs valors, com el nom o paraula clau del filtre i les imatges que 

el conformen, perquè l’ordinador al llegir aquest arxiu sàpiga automàticament quin procés 

ha de fer i amb quines imatges. 

Un arxiu Log (31) es un registre o historial seqüencial dels diferents esdeveniments del 

sistema que ens permet veure què ha passat en cada moment de l'execució. D’aquesta 

manera podem extreure un seguit de valors que ens permeten identificar quin filtre s’ha de 

realitzar i amb quines fotografies ha de treballar el programa posteriorment.  

Així doncs tots els scripts executats a la càmera creen un arxiu de registre amb una 

estructura similar per a tots ells. Tots es creen amb el mateix nom dades.log, per mantenir 
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la simplicitat del programa a l’hora de buscar aquest arxiu. Es pot dir que l’arxiu dades.log 

es el punt d’unió amb l'execució d’un script Lua (3) (4) a la càmera amb el programari crear 

amb Python (5). 

Nom_filtre 

IMG_0001.JPG 

IMG_0002.JPG 

. . . 

IMG_NNNN.JPG 

Nom_filtre 

CRW_0001.DNG 

CRW_0002.DNG 

. . . 

CRW_NNNN.DNG 

Com s’ha dit en el paràgraf anterior, l’estructura es similar per a tots. Cada filtre utilitza una 

paraula clau que l'identifica, s’ha optat per que sigui el nom total o parcial del filtre. 

D’aquesta manera, quan es llegeix l’arxiu per part del programari Python (5), es pot distingir 

de la resta de possibles processos.  

L’estructura compta amb la identificació del filtre seguit de les imatges que han sigut preses 

amb la finalitat del filtre designat.  Aquestes fotografies són enregistrades en aquest Log 

en ordre cronològic a com s’han pres.  

Dintre del menú de la càmera pots escollir la opció d’executar un script. D’aquesta manera, 

quan es faci córrer un script a la càmera es crearà directament aquest arxiu Log. 

 

Il·lustració 6: Menú script CHDK II 

Cada filtre té dos scripts diferents, ja que un crearà l’arxiu de registre per a imatges JPG 

(7) i l’altre per a imatges DNG (8). 
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Primerament s’ha de crear l’arxiu en qüestió. Es crea mitjançant io.open (32) (33) (34) i 

per tant s’obre. Es fa a l’arrel del sistema amb el nom dades.log i en mode escriptura. 

Després s’indica al sistema que aquest arxiu serà una sortida.  

logfile=io.open("A/dades.log","wb") 

io.output(logfile) 

Una vegada s’ha obert l’arxiu s’ha de crear una funció que ens permet poder escriure dintre 

d’aquest arxiu. Com es tracta d’una funció que ens permetrà fer el registre o historial de log 

s’ha anomenat d’aquesta manera: log.  

Dintre d’aquesta funció trobem dos funcions d’escriptura write (32) (33) (34). La primera 

és per poder escriure, com a tal, els valors que volem que surtin dintre del nostre registre. 

La segona es un salt de línia, que crea l’estructura amb el nom i les imatges separades: 

function log(...) 

io.write(...) 

io.write("\n") 

end 

Per tal de poder identificar quin filtre s’està realitzant s’utilitza el nom d’aquest com a 

paraula clau. Per afegir aquesta paraula clau s’utilitza la funció log (32) (33) (34). 

log("Nom_filtre") 

Una vegada es té el nom s’escriuen les imatges. Cada vegada que es fa una imatge s’ha 

d’enregistrar. Això es fa mitjançant la funció log (32) (33) (34) una altra vegada.  

log("IMG_".. string.format("%04d",get_exp_count())..".JPG") 

L'escriptura del registre de la fotografia és una mica complexa, ja que no s’escriu la imatge 

com a tal, sinó una simulació de l’estructura d’aquestes. Es pot separar en tres parts. 

La primera part es simplement el nom del principi de l’arxiu, en aquest cas s’afegeix el 

prefix IMG_ o en versió RAW CRW_. 

En segon lloc trobem una funció, string.format() (32) (33) (34), que crea una cadena 

de caràcters amb el format desitjat i uns valors afegits. El format desitjat es "%04d", que 

significa que s’ha de crear un valor numèric de 4 dígits independentment de la quantitat de 

dígits que es passen, per tant, si el valor és d’un sol dígit aquest s’autocompletarà amb tres 

zeros davant. Els valors que s’afegeixen provenen d’una altra funció, en aquest cas una 

pròpia de la metodologia de CHDK (1) (2): get_exp_count() (29). La càmera, per tal 

d’escriure el nom de les imatges, té un valor intern que va contant la quantitat de fotografies 

o dispars que porta fets. Aquest comptador va de 0001 a 9999. Aquesta funció va a buscar 

aquest valor però saltant-se els zeros a l’esquerra, per això s’ha d’afegir el format amb els 

quatre dígits.  

La tercera i última part es l’addició d’un string per posar el format de la imatge. Hi han dues 

versions. La primera es treballa amb el format JPG (7), molt estandarditzat i utilitzant a 

pràcticament totes les càmeres digitals. La segona versió treballa sobre el format RAW (35) 
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que ens ofereix CHDK, el DNG (8). La diferència principal entre ambdós formats es que 

JPG (7) es un sistema de compressió amb pèrdues, per tant les imatges d’aquest procés 

tenen menys informació disponible i per tant una pitjor qualitat. En canvi, les imatges DNG 

(8) són negatius digitals, els quals tenen tota la resolució en quant a color i llum que ha 

captat el sensor, això les fa més pesades ja que la petita compressió que pateixen es sense 

pèrdues i l’arxiu es reconstrueix sense cap modificació. 

S’ha de fer una observació amb el nom del format, ja que s’utilitza .JPG o .DNG en 

majúscules en comptes d’en minúscules. Encara que quan veiem l'extensió de l’arxiu sigui 

en minúscules, el format de la imatge es treballa majúscules, per tant, a l’hora de buscar 

les imatges per part del programa lectura.py (veure 2.5.1), s’ha de posar en majúscules. 

Aquest inconvenient va ser trobat durant la versió 0.2 del programa lectura.py. 

log("IMG_".. string.format("%04d",get_exp_count())..".JPG") 

 

2.4.3. TQDM, barres d’estat i primers conceptes de Python 

Dintre de tots els programes realitzats a Python (5) hi han diverses operacions en forma de 

bucle. Depenent de la mida de les imatges, la quantitat d’aquestes i el procés que es 

realitza, el temps de computació varia. Per això s’ha optat per incloure unes barres d’estat, 

que permeten seguir la quantitat d’iteracions que està realitzant la màquina i així poder tenir 

un recurs visual al terminal del percentatge complert i el temps restant aproximat. 

S’han introduït dos tipus de barres d’estat, per un costat està la llibreria TQDM (36) i per 

altre la llibreria Progress (37). La implementació d’aquestes està supeditada a les seves 

particularitats, cosa que es veu més endavant.  

 

• TQDM 

TQDM (36) prové de la paraula “taqaddum” que significa progrés en àrab i una abreviació 

de la frase “Te Quiero Demasiado” en Castellà. Es un sistema destinat a la creació d’una 

barra d’estat per al control d’un bucle en el qual inclou diverses mesures i funcions.  

La primera, i pot ser més important, és el nom descriptiu d’allò que s’està executant, per 

així poder diferenciar el procés en el que està treballant la màquina. En segon lloc el 

percentatge que completa a cada segon. Seguidament una barra d’estat que va actualitzant 

i creixent a mesura que el càlcul avança. En quart lloc la quantitat d’operacions que ha fet 

junt amb les que ha de fer. Desprès tenim el temps de processat, primer trobem el temps 

que porta i seguidament el temps aproximat que li queda de procés. I en l'últim lloc la 

quantitat d’iteracions que fa per segon.  

Processant les imatges: 100%|████████| 1/1 [00:00<00:00, 2.74it/s] 

La gran avantatja de TQDM (36) en front altres barres d’estat es que no necessita una 

actualització constant al estil comptador +1 al final del procés intern del bucle, sinó que 

amb només la inclusió dintre del rang amb el que es treballa és suficient per que s’activi i 

funcioni. Per tant, la seva implementació a un bucle seria: 

for i in tqdm(range(1, 100), desc= "Processant les imatges"): 
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Cert es que el nom descriptiu del que s’està realitzant l’ha de ficar l’usuari però la resta el 

fa sol. 

 

• Progress 

Progress (37) és una llibreria d'ús gratuït que permet la inclusió de diferents paràmetres de 

seguiment del procés d'execució d’un programa. El Progress (37) forma part d’aquesta 

llibreria i es, simplement, una barra de progrés. Es senzilla, fàcil d’utilitzar i d’implementar.  

Primerament s’ha de declarar la barra que es vol utilitzar amb el nom descriptiu d’aquesta 

i el número de d’operacions màximes que ha de fer el programa. S’ha de d’assignar com a 

variable, per tant s’ha de declar-ne una. La forma de fer-ho seria: 

bar1 = Bar('Creant panoràmica', max=4) 

Una vegada ja tenim la barra d’estat creada, es fa avançar mitjançant la instrucció 

bar1.next()on es cregui convenient que avanci. 

La gran diferència entre TQDM (36) i Progress (37) és el fet de com avança. Mentre que a 

TQDM havia d’estar dintre d’un rang i, per tant, dintre d’un bucle, per que l’avançament es 

realitzés automàticament, el Progress es al revés. Però resulta útil quan vols tenir un 

seguiment visual del procés que s’està duent a terme però que aquest no inclou cap bucle 

ni iteració, cosa que seria difícil, sinó impossible, poder aplicar les funcions de la llibreria 

TQDM. 

El resultat visual al terminal es veuria: 

Creant panoràmica |################                | 2/4 

On està el nom que nosaltres haguem donat com definició del procés, la barra d’estat que 

ens indica el progrés i la quantitat d’iteracions que porta en front al màxim que en pot fer, 

valor també introduït per l’usuari durant la declaració. 

 

2.4.4. Funció putpixel() 

Davant de la necessitat d’interpretar les imatges com a matrius des d’un inici, sorgeix per 

contra el poder interpretar aquest punts per que conformin els píxels d’una imatge. Dintre 

de la llibreria PIL (19) hi havien certes opcions. 

La primera opció, però que no va ser escollida va ser la utilització de la funció 

Image.paste() (38) però, degut a que enganxa imatges sobre imatges no permet fer el 

pas de matriu a imatge com a tal. 

La segona opció va ser la utilització de la funció ImageDraw.Draw() (38) però va quedar 

descartada ja només es pot dibuixar amb seguit de regles concretes i no tant píxel per píxel, 

cosa que si es pot arribar a fer, però no d’una manera senzilla i còmoda. 

Finalment, la opció per la qual s’ha decantat ha sigut per la utilització de la funció 

putpixel() (38), que modifica el píxel d’una imatge en una posició donada. Per 

paràmetre se li dona el valor de la posició en x i y per un costat, per l’altre la codificació en 

la qual es treballa, en aquest cas RGB ja que són imatges en color. 
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La problemàtica o l’inconvenient a l’hora de quina funció escollir ha estat la lentitud que 

presenta la funció putpixel() (38). En la pròpia pàgina web de Pillow (38) informen sobre 

que aquest mètode és relativament lent, i si es volen fer canvis substancials i extensius 

millor utilitzar les funcions esmentades anteriorment. 

De totes formes, i tenint en compte que no era la funció més ràpida, sí que es completa 

amb una estructura fàcilment comprensible i operable. Bàsicament, s’ha acabat escollint 

per la fàcil manipulació d’aquesta i la comoditat i senzillesa que comporta. 

 

2.4.5. Funció normalitzar() 

Per tal de veure els resultats de forma més clara s’ha optat per fer una normalització de la 

imatge, és a dir, una equalització de l'histograma (39). D’aquesta manera les parts més 

clares de la imatge seran clares a la vista, ja que les imatges directes resultants del 

processament tenen uns nivells de lluminositat bastant baixos.  

Ha passat per diferents versions, segons la forma de voler fer la normalització.  

 

• Versió 0.1 

Aquesta primera versió utilitza els màxims i mínims de les imatges, d’aquesta manera es 

pot intentar pujar la lluminositat, però no sempre s’aconseguia. La fórmula amb la què es 

treballava era: 

𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑑𝑎 =
𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 − 𝑚í𝑛𝑖𝑚

𝑚à𝑥𝑖𝑚 − 𝑚í𝑛𝑖𝑚
 

Amb aquesta premissa es podia conformar el codi immediatament inferior en el qual 

s’extreu el màxim (40) i el mínim (41) de la matriu entrada, que no deixa de ser la imatge 

resultant del procés. Una vegada això es feia l’equació anterior. 

minim = np.asarray(entrada).min() 
maxim = np.asarray(entrada).max() 

sortida = (entrada - minim) / (maxim - minim) 

 

• Versió 0.2 

En aquesta versió es segueix amb la mateixa filosofia però incorporant un límit màxim per 

tal de portar el que estigui per damunt d’aquest límit al blanc absolut. Cosa que tampoc 

funciona. Es seguia la fórmula: 

𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑑𝑎 = 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 ∗
𝑛𝑜𝑢 𝑚à𝑥𝑖𝑚

𝑚à𝑥𝑖𝑚 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙
 

S’ha provat de forma manual i amb funcions però no hi hagut manera, l’estructura del codi 

seria la següent: 

sortida = np.asarray(entrada) * (30/np.asarray(entrada).max()) 
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Com es pot observar 30 es el nostre nou màxim d’exemple però que no s’aconseguia 

treure, ja que les imatges únicament es compacten entre 0 i 30 sense que pugés la 

lluminositat. 

 

• Versió 0.3 

En aquesta versió s’emporta la imatge a valors entre -1 i 1. Però els píxels resultats eren 

0 o 1 segons s’arrodonís o es trunqués el valor del píxel sense portar la imatge als extrems. 

Es podia multiplicar a posterior però si es feia es tronava a la imatge inicial. D’aquesta 

manera el codi era: 

 sortida = (np.asarray(entrada) * 256) -1 

 

• Versió 0.4 

Si de forma matemàtica no s'aconsegueix el resultat desitjat s’hauria d’ajudar amb funcions 

d’alguna llibreria. Per tant es van mirar ambdós llibreries que s’utilitzen en aquest estudi: 

PIL (38) i OpenCV (18). El resultat es va trobar en OpenCV (18) ja que té una funció que 

permet la normalització d’una matriu. 

Primerament s’havia de transformar la imatge d’un array de Numpy (20) a una imatge amb 

la transformació de color BGR (42) per que la pogués interpretar bé. Una vegada ja es 

tenen la imatge el format de color OpenCV (18) s’ha fet una conversió de l’escala a valors 

absoluts. I per últim la normalització com a tal. 

imageCV = cv2.cvtColor(np.array(entrada), cv2.COLOR_RGB2BGR) 
dist1 = cv2.convertScaleAbs(imageCV) 

sortida = cv2.normalize(dist1, None, 255, 0, cv2.NORM_MINMAX , 

cv2.CV_8UC1) 

 

Dintre de la variable sortida, que es la que retorna la funció, s’ha implementat la funció 

cv2.normalize() (43). S’han passat per paràmetre diverses variables. La primera es la 

matriu d’entrada, en aquest cas dist1 que ja ha sigut convertida a escala absoluta i porta 

la transformació de color. El segon paràmetre es None i fa referència a la sortida, ja que 

aquesta funció té l’opció de guardar de forma directa el resultat, cosa que no és necessària 

i d’aquesta manera s'inhabilita. A continuació tenim dos valors, que fan referència entre els 

límits en els quals es normalitza, 255 per al màxim i 0 per al mínim. El cinquè paràmetre 

es el tipus o formes amb els qual es normalitza, en aquest cas s’ha escollit fer-ho amb el 

mínim i el màxim però n’hi ha d’altres com Hamming o relativa. L’últim paràmetre es el 

format especial de CV2 el qual ens permet llegir les imatges.  

 

• Versió 0.5 

Investigant encara més sobre la llibreria OpenCV (18) va sorgir la funció 

cv2.equalizeHist() (44) que ha sigut la que realment es ha permès poder equalitzar 

les imatges, però no ha sigut un pas trivial.  
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En la recerca sobre aquesta funció els exemples eren de forma directa, és a dir, amb el 

pas de la imatge com a paràmetre, però això no era ben bé així, per tant se li havia de 

pasar el paràmetre com si fos una array de Numpy (20) perquè el detectés bé. 

imgAux1 = np.array(entrada) 

sortida = cv2.equalizeHist(imgAux1) 

 

Encara que aquesta solució no va ser definitiva, ja que seguien sortint errors de compilació. 

Resulta que aquesta funció està creada i pensada per a imatges en escala de grisos i per 

tant no és capaç d’equalitzar l’histograma d’una imatge en RGB. Així doncs, la forma de 

treballar amb aquesta funció ha sigut: 

imgAux = np.array(entrada) 
R, G, B = cv2.split(imgAux) 

  
output1_R = cv2.equalizeHist(R) 
output1_G = cv2.equalizeHist(G) 
output1_B = cv2.equalizeHist(B) 

  
sortida = cv2.merge((output1_R, output1_G, output1_B)) 

 

Primerament s’ha de pasar a un array de numpy (20) per que OpenCV (18) pugui 

interpretar-ho com a una matriu d’imatge seva. Una vegada està en format matriu es separa 

en cada color, per tant tindrem una matriu de vermell, una de verd i una de blau. Després 

s’ha de fer l’equalització per cada component i finalment, amb la ajuda de la funció 

cv2.merge() (45) s’uneixen de nou. Amb aquesta funció s’aconsegueix apropar als 

extrems de l’histograma i portar a una lluminositat més gran. 

 

2.4.6. Funció data_diaria() 

La funció data_diaria() es una funció realitzada per als programes fets a Python (5) 

que hagin de desar algun arxiu per que puguin imprimir la data d’avui junt amb l’hora, en 

format 24h, per tal de no sobreescriure cap arxiu que s’hagi fet anteriorment. S’utilitza la 

llibreria datetime (46) per que, al poder extreure per parts, permet crear un format de data 

personalitzat. El format escollit es: dd-mm-aaaa_hh.mm.ss. 

El codi queda estructurat d’aquesta manera: 

def data_diaria(): 
    avui = str(datetime.now().day).zfill(2) + "-" + 

str(datetime.now().month).zfill(2) + "-" + 

str(datetime.now().year).zfill(4) + "_" + 

str(datetime.now().hour).zfill(2) + ":" + 

str(datetime.now().minute).zfill(2) + ":" + 

str(datetime.now().second).zfill(2) 

    return avui 
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Com es pot veure al codi superior hi ha l’obertura de la funció on s’assigna a la variable 

avui una concatenació de strings. Aquests strings son tant el dia, el mes, l’any, l’hora, el 

minut i el segon actuals. Com que la funció datetime.now() (46) retorna valors numèrics 

enters s’ha de convertir a string mitjançant la funció str() (47). Hi han signes de puntuació 

en mig de les concatenacions, és per fer una separació i una millor distinció dels valors. 

A més, per mantenir una lògica en quant a les dates s’ha optat per afegir la funció zfill() 

(48), que dóna una expressió resultat de tants valors com el número que se li passi per 

paràmetre. Per tant, es pot observar com s'inclouen zeros a l’esquerra en els valors que no 

arribin a completar-se.  

01-05-2021_12:12:48 

La implementació dintre de cada programa es particular i amb les seves característiques, 

encara que molt similars. Un exemple d’això pot ser al filtre Bomba de neutrons (veure 

2.5.3) on el guardat de la imatge final es: 

final_image.save("bomba_" + data_diaria() + ".jpg") 

l el nom de l’arxiu seria així: 

Bomba_01-05-2021_12:12:48.jpg 

 

2.4.7. Càrrega d’imatges en memòria 

Una de les principals virtuts del CHDK (1) (2) es la possibilitat que una càmera amb 

prestacions limitades pugui extreure imatges RAW (35). Aquesta possibilitat es un 

avantatge ja que aquest format té unes característiques en quant a profunditat de color i 

rang dinàmic que no es poden aconseguir amb JPG (7). Per donar context la qüestió s’ha 

d’explicar què és què i en què consisteix cada un dels formats. 

La JPEG (7), de les sigles en anglès Joint Photographic Experts Group, es el nom que rep 

el comitè d’experts que var crear un dels estàndard de compressió i codificació d’arxius i 

d’imatges fixes. A més del mètode de compressió existeixen dos formats d’arxius, el JPEG, 

que porta integrat dades exif de la càmera i el JPG que és més lleuger i el més utilitzat per 

les imatges en línia. Aquestes dues variacions de format no són distingibles a simple vista, 

ja que la compressió es la mateixa i s’acaben dient de la mateixa forma. El que si es comú 

els dos formats es l'extensió en les imatges, que acaben en .jpg. En aquest estudi es 

simplifica aquesta variació de formats i quan es parli de JPG es refereix indistintament a 

aquests dos.  

Per altra banda tenim les imatges en RAW (35). El RAW es una imatge crua, sense 

processament, que s’extreuen en brut de la càmera. Aquest arxiu digital conté la totalitat 

de les dades obtingudes per el processador i de la forma amb la qual el sensor ha captat 

la imatge. Això implica una no compressió de les imatges i per tant un arxiu pesat. Fent 

una comparació amb la fotografia química, es podria dir que aquest tipus d’imatges són 

equivalents als negatius de pel·lícula.  

Aquest format, al ser directe del sensor de la càmera depèn de cada fabricant, és a dir, que 

no hi ha un estàndard general i més amb la sortida al mercat de nous models que obtenen 

millors resolucions gràcies a unes prestacions més altes. Però això no és ben bé així, ja 
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que Adobe (49) va veure venir aquest problema. L’empresa Adobe (49) es una de les líders 

mundials en programes d’edició audiovisual professional, per aquesta situació de poder 

obtenien la forma de descodificar tots els formats RAW (35) de fabricants com Canon, 

Nikon, Fuji… a més de que aquest últims els interessava que els usuaris poguessin treballar 

amb els programes d’Adobe. Davant d’aquesta amalgama de codificacions d’imatges RAW 

(35) van treure el seu propi format: el DNG (8).  

El DNG (8), de les sigles en anglès Digital Negative, es un format d’imatges RAW patentat 

per Adobe però que no té cap tipus de regalia per la seva utilització, a més que les 

especificacions tècniques són públiques. Aquest format pot ser interpretat per tots els 

programes d’Adobe i a la vegada tots els RAW de companyies externes poden ser traduïts 

en aquest format. 

Al ser d’utilització lliure, els desenvolupadors del CHDK van veure com la sortida a com 

codificar les imatges en RAW de les seves càmeres. Així doncs, en aquest estudi quan es 

nombri el format RAW s'està referint al DNG i no al CR2, Canon Raw 2, format propietat 

de Canon i el qual no s’utilitzarà.  

 

• Càrrega d'imatges JPG 

Com bé s’ha parlat abans, el JPG es un format estàndard i molt estès a pràcticament totes 

les càmeres fotogràfiques. Així també vol dir que hi han un bon grapat de llibreries que 

poden interpretar aquest format d’imatges com el el Imageio, Tkinter, etc. Per aquest estudi 

s’han escollit dos: Pillow (19) i OpenCV (18). Cada una aporta unes característiques que 

es fan diferenciadores. Pillow es una llibreria de caràcter general mentre que OpenCV està 

orientada a la visió per computador. OpenCV a part de llegir aquestes imatges també és 

capaç de fer diversos processos amb les imatges que d’altra manera no serien trivials. A 

Pillow tres quarts del mateix, ja que té una estructura senzilla i una sintaxis fàcil de seguir. 

Les imatges però no venen d’una en una, sinó que són un conjunt que es descriu a l’arxiu 

Log que s’ha d'interpretar. Aquesta interpretació es fa en l’apartat Lectura (veure 2.5.1) on 

s’explica tot el procés i com es transfereix a la funció que realitza el filtre desitjat. Per ara 

s’ha de tenir en compte que el sistema en donarà un vector on estan els string de les 

adreces de les imatges que intervenen en el processat. Cada filtre es modificable en quant 

a la quantitat d’imatges preses per tant el sistema de lectura no pot llegir una quantitat fixa 

de valors. 

Aquesta lectura neix directament del sistema primigeni del lectura.py. El canvi que ha sofert 

al llarg del temps ha sigut el traspàs del programa lectura.py cap a la resta de programes 

que ho necessitessin. Encara que, depenen de la llibreria emprada es modifiquen algunes 

coses. 

 

o Pillow 

Per a llegir imatges amb Pillow (19) es necessita primer una llista d’imatges o de les 

adreces d’aquestes, la llista arxius. Com es pot observar en el codi inferior es crea una 

primera llista buida que serà la que contindrà les imatges com a variable, no com a ruta o 

com a nom, sinó com a matriu amb els valors de cada fotografia. Es fa un bucle passant 

per la llista de la ruta d’imatges. Una vegada entra dintre del bucle fa iteracions sobre una 

línia de codi que encapsula tres funcions diferents. 
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La funció més interior es Image.open() (38) a la que se li passa per paràmetre el nom 

de la ruta de la imatge que ha de carregar, en aquest cas es la posició de memòria de la 

llista arxius. Si anem una capa més fora trobem la funció np.asarray() (50) que 

únicament fa passar el contingut de la imatge en format PIL a un format de matricial en el 

qual es pot manipular més fàcilment, en aquest cas matriu de Numpy. I per últim trobem la 

funció imatges.append() (38) que carrega dintre de la llista imatge creada 

anteriorment les matrius de les imatges. 

#Lectura dels arxius 
        images = [] #Creació d'una llista amb les imatges 
        for i in tqdm(range(0, len(arxius)), desc= "Creació de la llista 

d'imatges"): 

      images.append(np.asarray(Image.open(arxius[i])))  

 

o OpenCV 

La càrrega d’imatges en OpenCV és molt similar a la càrrega del PIllow, només es modifica 

una cosa. Es substitueix Image.open() (38) per la funció cv2.imread() (51). La llibreria 

OpenCV sol tenir com a abreviació el nom cv2, de esdevé de computer vision version 2, 

ja que és l'última actualització de la llibreria. En aquesta funció no només se li envia l’adreça 

de la imatge a carregar sinó també el mode amb el qual ho ha de fer. Aquest mode serveix 

per què es reconeix una imatge en color RGB, en RGBA o en escala de grisos entre 

d’altres.  

imatges = [] #Creació d'una llista amb les imatges 
        for i in tqdm(range(0, len(arxius)), desc= "Creació de la llista 

d'imatges"): 

       imatges.append(np.asarray(cv2.imread(arxius[i], 

cv2.IMREAD_COLOR))) #Afegir a la llista d'imatges les recollides al 

fitxer LOG 

 

o Quan escollir un o l’altre 

Sembla que com els dos sistemes finalment carreguen la imatge com a matriu seria 

indistintament necessari fer-ho amb el que sigui, fins i tot només fer-ho amb una única 

llibreria però poden sorgir algues petites incompatibilitats que es poden solucionar 

mitjançant el sistema adequat. Però a vegades, per força, s’han de barrejar la lectura d’un 

amb els mètodes de l’altre. 

A l’hora de crear una nova imatge s’utilitza el format de Pillow Image.new() (38) i per 

escriure un píxel dintre d’aquesta imatge també s'utilitza un mètode d’aquesta llibreria, la 

funció putpixel() (38). Però per exemple, per construir el filtre panoràmica s'utilitzen 

opcions de la llibreria OpenCV. 

D’aquesta manera es por dir què, encara que hi hagin petites incompatibilitats, les quals no 

necessàriament han de bloquejar el programa sinó que pot ser que el resultat final sigui 

diferent a l’esperat, es poden solucionar mitjançant uns processos de control dintre de cada 

un dels filtres. 
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El més que més pot sobtar es la forma amb la que s'interpreten els colors. Per part de 

Pillow s'interpreten de la manera clàssica o més comuna amb RGB com als tres canals de 

color. Però per a OpenCV s’identifiquen els colors de forma inversa, amb BGR, la qual cosa 

fa que, si no s’ha modificat la interpretació d’aquests pot sortir una imatge tal que: 

 

Il·lustració 7: Click en RGB 

 

Il·lustració 8: Click en BGR 

On es poden veure clarament els canals vermell i blau invertits.  

Teòricament en el cas que els filtres, per la seva estructura, només intervingués una de les 

dues llibreries durant tot el procés no s'hauria de tenir cap eina de control com la del color, 

però no és del tot així. 

També existeixen les imatges RAW. Aquestes tenen les seves pròpies limitacions i 

incompatibilitats com les JPG. Comparteixen amb les imatges carregades amb Pillow la 

forma d’interpretar el color en RGB, per tant s’ha de fer el mateix procés per tal de que, si 

es tracten amb un procés que requereix alguna funció d’OpenCV, els colors es puguin 

veure de forma adequada. La càrrega d’aquestes i les dificultats trobades estan al següent 

apartat. 

 

• Càrrega d’imatge RAW 

Com bé s’ha explicat anteriorment, les imatges RAW que ens realitza la càmera estan en 

el format DNG (8). Els programes capaços d’obrir aquestes imatges tals com Photoshop, 

Lightroom, etc utilitzen les seves pròpies eines per descodificar. En aquest cas es 

necessitava una forma senzilla i oberta per poder descodificar-les i tractar-les. En la recerca 

d’informació és trobar una aplicació que compleix aquestes característiques: dcraw (17).  

dcraw (17) és una aplicació semi lliure de codi obert capaç de llegir formats RAW d'imatges 

i convertir-los en formats PPM i/o TIFF. Està escrit per Dave Coffin. Aquest programa, 

degut  a la seva naturalesa, s'actualitza de forma periòdica per afegir suport a nous models 

de càmera. De fet, hi han aplicacions com visors i convertidors al mercat que utilitzen dcraw. 

Aquest és el primer programa que s’utilitza que no està integrat en Python, és a dir, que no 

es una llibreria. Es tenia en compte una no compatibilitat directa i exacta amb el que s’havia 

fet fins ara i requeria d’un procés una mica més complex.  

Abans d’integrar res dintre de Python es va optar per fer proves externes al programa, a 

veure com funcionava per després poder utilitzar-les amb les trucades al sistema. 

Semblava una acció casi trivial, on al terminal s'afegeix aquesta comanda: 
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.\dcraw-9.27-ms-64-bit -v -w .\playmobil.DNG 

On .\dcraw-9.27-ms-64-bit es el nom del fitxer .exe que executa el programa, -v 

és la funció perquè es pugui veure el verbose o procediments que està realitzant en 

pantalla, -w es per fer el balanç de blanc de les imatges, en aquest cas s’ha escollit el de 

la càmera i .\playmobil.DNG la ruta de la imatge amb la que es fan les proves (52). 

El resultat esperat era que una vegada la imatge DNG sortís en PPM fos igual o molt 

semblant al JPG directe de càmera. En condicions de bona llum, on no s’ha de forçar la 

càmera el resultat és prou bo, però hi ha un canvi apreciable de la lluminositat. 

 

Il·lustració 9: Click sense passar per dcraw 

 

Il·lustració 10: Click passat per dcraw 

El problema esdevé quan hi ha poca llum. Resulta que aquest canvi de lluminositat 

automàtica fa que els valors de soroll siguin extrems i exagerats per les condicions que es 

vol aconseguir. 

 

Il·lustració 11: Click en obscuritat sense passar 
per dcraw 

 

Il·lustració 12: Click en obscuritat passat per 
dcraw 

Això va provocar un canvi de plans, ja que realment no es sabia per què succeeix això, 

encara que té una solució bastant evident. 

Mentre es realitzava el filtre Visió Nocturna (veure 2.5.4) es va observar aquest 

inconvenient. De fet va ser el primer filtre en el qual es va implementar la lectura d’imatges 
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DNG. Per fer-ho, encara que els resultats no fossin els esperats es va procedir de la 

següent manera. 

 

o Càrrega amb dcraw 

El dcraw només ens ajudava a passar d’un format no natiu a un format interpretable per 

part de la càmera. Així doncs s’havien de guardar les imatges en algun lloc per després 

localitzar-les i carregar-les en memòria. Es va començar amb la següent instrucció, que 

simplement crea una carpeta anomenada Sortides al directori on es troba l’arxiu Python del 

filtre. 

os.system("md Sortides") 

Una vegada tenim un entorn on guardar les imatges s’han de crear les comandes de 

terminal per tal d’executar-les, així doncs es va crear una llista de strings que contenia les 

comandes a realitzar. L’estructura era igual que la descrita anteriorment però en comptes 

de posar una imatge concreta s’introduïa el nom de la llista que contenia la ubicació de les 

imatges juntament amb la seva posició dintre de la llista. També s’afegia la sortida 

direccionada, en aquest cas a la carpeta creada anteriorment i amb el nom ‘sortida’ seguit 

del número de la iteració d’aquell moment. 

cmdList = [] 
for i in tqdm(range(0, len(imatges)), desc="Omplint la llista de 

comandes"): 

     cmdList.append('.\dcraw-9.27-ms-64-bit -c -w ' + imatges[i] + '> 

./Sortides/sortida' + str(i) +'.ppm') 

 

Ara, mitjançant un altre bucle només cal executar-les: 

for i in tqdm(range(0, len(cmdList)), desc="Transformant de RAW - DNG 

a PPM"): 

     os.system(cmdList[i]) 

 

El programa es troba en la situació que té unes imatges en .ppm desades en una carpeta 

específica. Només quedava carregar-les en memòria. 

images = [] #Creació d'una llista amb les imatges   
listing = os.listdir("./Sortides") 
for image in tqdm(listing, desc="Carregant els arxius PPM"): 
    auxIm = Image.open(arxius[i]) 
    print(auxIm.format, auxIm.size, auxIm.mode) 

    images.append(np.asarray(auxIm)) 

 

Fins aquí tot anava bé, semblava que les imatges es carregaven i es podria començar a 

treballar amb elles però no. Resulta que aquesta forma de càrrega d’imatges fa que el que 

es guardi en memòria sigui un thumbnail (53). 

Un thumbnail es una miniatura, una imatge de baixa resolució que s’utilitza en icones 

petites d’imatges més grans. Es una espècie de previsualització de poca qualitat. Degut 
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això es van seguir explorant vies per carregar les imatges, però per no perdre el treball fet 

es va decidir acabar el que s’havia començat per si finalment donava algun fruit. 

Si les imatges es carreguen en una sola comanda en comptes d’un bucle, llavors les 

imatges si es carreguen bé. El problema sorgeix de que si es vol fer un programa que sigui 

universal per a qualsevol filtre era inviable fer-ho una a una per la variació en la quantitat 

d’imatges que hi ha entre els diversos filtres. 

images.append(np.asarray(Image.open(r"D:TFG\Sortides\sortida0.ppm"))) 

Aquest programa finalitzava eliminant la carpeta que s’havia creat al principi juntament amb 

el total del contingut, ja que al estar carregades en la memòria del programa ja era indiferent 

conservar-les. 

os.system("rd /S /Q Sortides") 

 

 

o Càrrega amb rawpy 

El problema de l'excessiva lluminositat en les imatges persistia, però en aquell moment era 

el de menys, ja que no s’havia aconseguit fer la càrrega de les imatges. Degut això es van 

buscar altres opcions i per la que es va optar va ser per la llibreria rawpy. 

rawpy (15) es una traducció a format Python de la llibreria LibRaw (16) de la qual 

s’implementen totes les seves funcions, que alhora aquesta és una evolució de dcraw (52). 

Te funcions integrades que carreguen en memòria les imatges RAW. Conté opcions 

addicionals per al la cerca i reparació de píxels molts, cosa que serà important més 

endavant.  

La càrrega d’aquestes imatges es fa a partir del sistema integrat de la següent manera: 

images = [] #Creació d'una llista amb les imatges 
for i in tqdm(range(0, len(arxius)), desc="Afegint imatges a la 

llista"): 
    with rawpy.imread(arxius[i]) as raw: 
        rgb = raw.postprocess(use_camera_wb = True) 

        images.append(rgb) 

 

Tal i com es fa a les JPG, es crea una llista buida que contindrà les imatges. Es recorre un 

bucle sobre la llista d’entrada de les adreces i una vegada aquí es comença a utilitzar els 

mètodes de rawpy (15). S’obre la imatge amb la funció rawpy.imread() (54) on se li 

passa per paràmetre la posició de memòria de la llista de strings actual. S'utilitza el with 

per assegurar un tractament correcte dels errors d’entrada/sortida i un alies per treballar 

més còmodament. Es processa la imatge per tal d’obtenir la matriu i una vegada està 

carregada en la variable auxiliar rgb es suma a través del images.append() (50) a la 

llista creada inicialment. 

 

o Solució a la lluminositat excessiva 

Amb la superació del problema a l’hora de carregar les imatges en memòria sorgia la 

necessitat corregir també l’augment de l’exposició provocat per el processament de les 
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imatges. Això en JPG no apareixia ja que el processament d’aquestes es feia directament 

a la càmera quan es crea l’arxiu.  

Cercant a diferents webs i consultat el manual de LibRaw (16) es va trobar una opció de 

dcraw que inhabilitava aquesta funció. Per a dcraw es la opció -W (52), és a dir, que si al 

principi d’aquest apartat on s’ha parlat de la forma de convertir les imatges a .ppm s’hagués 

empleat aquesta instrucció les imatges no pateixen aquest augment de repent de llum. 

 

Il·lustració 13: Click sense passar per dcraw II 

 

Il·lustració 14: Click passat per dcraw amb la 
funció -W 

En el cas de rawpy la instrucció s’incorpora al post processament amb la instrucció 

no_auto_bright = True (54). El codi queda de la següent forma: 

images = [] #Creació d'una llista amb les imatges 
for i in tqdm(range(0, len(arxius)), desc="Afegint imatges a la 

llista"): 
    with rawpy.imread(arxius[i]) as raw: 
        rgb = raw.postprocess(use_camera_wb = True, no_auto_bright = 

True) 

        images.append(rgb) 

 

Així doncs, per el cas del filtre Visió Nocturna (veure 2.5.4) no es calen dos formes de 

processament, ja que ambdós formats interpreten de manera molt semblant. 

 

o Quin format va en cada cas 

Durant l’explicació dels filtres es diu que els scripts finalment es divideixen en dos, ja que 

un crearà el document de registre per a les imatges JPG i l’altre per les imatges DNG. Així 

doncs l’usuari escull quin format vol abans de començar res. Però el programa no sap com 

distingir entre quin processat ha de seguir.  

D’aquesta manera s’ha de crear una variable auxiliar anomenada auxVers, que contindrà 

els últims tres caràcters de el string passat a la funció que conforma el filtre. Això correspon 

a l’extensió de la fotografia. 

auxVers = arxius[0][len(arxius[0])-3] + arxius[0][len(arxius[0])-2] + 

arxius[0][len(arxius[0])-1] 
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Com ja es sap quin és el format, amb un simple condicional comparant aquesta variable 

auxiliar es pot deliberar quin és el procés que s’ha de seguir. 

if auxVers == "JPG": 
        print("Format JPG") 
        #Algoritme de lectura JPG 
elif auxVers == "DNG": 
        print("Format DNG") 

        #Algoritme de lectura DNG 

 

2.5. Filtres 

2.5.1. Lectura 

Amb un arxiu registre creat a partir d’un script de Lua i amb imatges que tractar, sorgeix la 

necessitat de crear un programa capaç d’interpretar el document Log. Per això, aquest 

programa té la funció de llegir la targeta SD, connectada directament a l'ordinador, per tal 

d'entendre quin filtre s’havia de realitzar i actuar en conseqüència. 

El CHDK, quan crea qualsevol arxiu de registre el guarda a l’arrel de la memòria que utilitza, 

cosa que simplifica molt la cerca d’aquest. Però, per poder arribar al punt on es pot llegir la 

targeta i poder extreure amb quines imatges s’ha de treballar, han passat diverses versions. 

 
• Versió 0.1 

En la primera versió s’implementa un codi molt simple amb una premissa bàsica: poder 

guardar en memòria una llista que incorpori el filtre a realitzar i les imatges que participen. 

Per tant, i per fer-ho més fàcil, es va crear un model fictici, és a dir, que no era generat per 

cap script. Aquest seguia el model (veure 2.4.2), en el qual hi havia una paraula clau junt 

amb un seguit d’imatges en el format de guardat d’aquestes (IMG_0000.jpg). Aquest arxiu 

havia d’estar a la mateixa carpeta que el programa, perquè de moment no sap extreure 

informació d’un altre lloc. 

En el tros de codi inferior, trobem com es crea una llista buida anomenada arxius, que 

posteriorment s’omplirà amb els valors que hi hagi a l'arxiu de registre. A l’hora d’obrir el 

fitxer es fa amb un with, per tal de controlar les excepcions que es puguin generar, 

mantenir el codi net i simplificar la gestió dels recursos (com el flux de l’arxiu). La funció 

open(), que obre l’arxiu desitjat, té dos paràmetres d’entrada, encara que només 

incorpora un, el paràmetre del file, ja que el segon paràmetre, el mode en el quan s’obre 

l’arxiu, per defecte es r de read i es el que es precisa (55). 

Per tal de fer la iteració amb el for posem un àlies a la funció, en aquest cas es fname. 

Dintre del bucle, en el qual iterem sobre el paràmetre arxiu, que no és més que un recurs 

auxiliar per guardar les dades que hi ha dintre del fitxer, ens trobem a dues noves funcions. 

La funció més interior es arxiu.split()que agafa l’string que es troba dintre d’arxiu i 

separa tot el que està entre espais, creant així una llista d’strings individuals. Desprès es 

troba arxius.extend(), que afegeix a la llista buida creada al principi la llista d’strings 

individuals resultats de la funció anterior.  
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arxius = [] 
with open("dades.log") as fname: #Especifiquem la ruta del fitxer Log 
    for arxiu in fname: 
        arxius.extend(arxiu.split()) #Afegim a una llista els valors de 

l'arxiu 
print(arxius)  

 

 
Com a prova i resultat d’això podem veure com, si per un arxiu tal que: 

demo 
IMG_0001.jpg 
IMG_0002.jpg 
IMG_0003.jpg 

 
El resultat de l'execució del codi de la figura X es: 

['demo', 'IMG_0001.jpg', 'IMG_0002.jpg', 'IMG_0003.jpg'] 

 

 

• Versió 0.2 

Una vegada s’ha aconseguit omplir una llista en memòria amb les dades que hi ha dintre 

de l’arxiu de registre és necessari poder fer alguna manipulació sobre aquestes imatges. 

Per això apareix per primera vegada la llibreria PIL/Pillow (19), que es una llibreria d'ús 

gratuït que permet l’edició d’imatges directament des de Python. Les imatges que son 

nombrades dintre del fitxer log han de ser a la mateixa carpeta que el programa i que el 

propi arxiu de registre per tal de poder-les carregar en memòria. 

El codi inferior consta d’un condicional if que busca la posició 0 dintre de la llista arxius 

on s’ha carregat tot el contingut de l’arxiu log. Com l’estructura comença per la paraula clau 

seguit de les imatges que han de processar-se, s’utilitza la primera posició per identificar 

quin filtre ha de ser.  

Una vegada s’ha identificat el filtre, es passa a un bucle for on es recorre la llista arxius 

des de la posició 1, per saltar-nos la paraula clau i agafar només les imatges, fins al final. 

Una vegada s’ha entrar dintre d’aquest bucle totes les imatges corren la mateixa sort. La 

línea de codi on es fa la manipulació es simplement un exemple el qual permet veure tres 

coses: la primera es que la funció Image.open() funciona i es capaç d’obrir les imatges, 

segon es que el filtre s’aplica correctament i tercera es que la imatge es guarda a la carpeta 

desitjada amb el nom desitjat i amb el format adequat (38). 

if arxius[0] == "demo": 
    for i in range(1, len(arxius)): 
        Image.open(arxius[i]).filter( 

        ImageFilter.GaussianBlur(radius=10)). 

        save(r"D:\UNIVERSITAT\Quadrimestre 8\TFG\imatge" + str(i) 

        +".jpg")  

 
Encara que sigui una demostració, una imatge que hagi passat per aquest procés queda 

d’aquesta manera: 
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Il·lustració 15: Lena sense filtre 

 
Il·lustració 16: Lena amb filtre 

 

 

• Versió 0.3  

De moment s’han establert dues coses: el programa és capaç de llegir l’arxiu log i que 

també és capaç d’interpretar-lo, ja que sinó no hi haurien imatges resultants del procés. 

Ara s’ha d’entrar en el joc de la cerca de l’adreça d’aquestes imatges a una carpeta diferent 

a on s’ubica el programa, ja que aquest estarà al ordinador, i l’arxiu log, que estarà a la 

targeta SD. 

Per trobar l’arxiu log s’ha de fer un petit canvi al codi, ja que es canvia "dades.log" per 

"E:\dades.log". Com s’ha comentat anteriorment, el CHDK crea l’arxiu log dintre de 

l’arrel de la memòria que utilitza i per tant, sabent només el nom que li atorga l’ordinador a 

la memòria extraïble de la càmera, la targeta SD, es suficient per a poder localitzar-lo. 

arxius = [] 
with open("E:\dades.log") as fname: #Especifiquem la ruta del fitxer 

Log 
    for arxiu in fname: 
        arxius.extend(arxiu.split()) #Afegim a una llista els valors de 

l'arxiu 

 

Ara bé, les imatges estan dintre d’una altra carpeta que sol ser diferent en cada model de 

càmera. Per això, i per fer el codi el més universal possible, s’ha trobat una forma que 

extreu l’adreça d’aquestes imatges. 

imatges = [] 
for i in tqdm(range(1, len(arxius)), desc="Buscant les imatges"): #Fem 

la cerca per cada un de les fotografies a processar 
    dirInit = 'E:' #Donem com a paràmetre de cerca únic el disc on es 

troba la fotografia 
    path = '' 
    for root, _, files in os.walk(dirInit): #Cerquem dintre del root 

fent una llista de tots els fitxers 
        if arxius[i] in files: #Si troba un arxiu que concideixi 
            imatges.append(os.path.join(root, arxius[i])) #afegeix a 

una llista la ruta sencera de la imatge per que poderla processar 
            break #Com es tracta d'arxius únics trenquem la cerca una 

vegada s'ha trobat per estalviar recursos  
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Com es pot veure al codi superior, ens permetrà extreure les adreces de totes les imatges 

de l’arxiu de registre. Primer comença creant una llista buida, anomenada imatges, que 

posteriorment s’omplirà amb les adreces de les imatges.  

Entrem en un bucle for el qual recorre la llista arxius des de la segona posició (la 1) fins 

a la ultima, comprenent així la part on estan els noms de les imatges. Dintre de cada iteració 

trobem primerament un directori inicial, és a dir, la ubicació general dels sistema, on sabem 

que segur que són les imatges. En aquest cas es la targeta memòria de la càmera. 

Seguidament tenim el path, que podem afegir en cas que vulguem afegir alguna arrel per 

sobre de la que es treballa. Aquest paràmetre està buit ja que no es vol afegir-ne cap 

directori superior.   

Tornem a tenir un altre bucle, el qual hi ha tres paràmetres: el primer es el root, es a dir, 

l’arrel d’on parteix la nostra cerca; seguidament un paràmetre sense utilitzar marcat amb “ 

_”; i per últim el paràmetre files, que serà l’arxiu que trobi a mesura que vagi iterant per 

tal de comparar si el que ha localitzat es o no un dels buscats. 

Per fer la cerca s’ha d’indicar com fer-la i per on. Per això hi ha la funció os.walk() que 

“camina” per sobre de totes les carpetes i arxius que estan dintre del directori indicat. El 

paràmetre que s’ha de passar es l’arrel des d’on es vol començar la cerca, el directori inicial. 

Dintre de cada iteració d’aquest bucle hi ha un condicional if que comprova que el file 

actual coincideix amb algun dels valors de la llista d’arxius. Itera fins a trobar una 

coincidència, moment en el qual du a terme dues accions. La primera es crear un string en 

forma de directori mitjançant la funció os.path.join(), on els paràmetres d’entrada 

seran per un costat l’adreça on s’ha trobat l’arxiu i per altre el nom de l’arxiu, tenint com a 

resultat un string com aquest: 'E:\DCIM\220CANON\IMG_0001.jpg'. La segona és 

afegir a la llista buida creada al principi aquest string com a elements d’aquesta (56).  

 

• Versió 0.4 

En aquest punt del procés tenim dues llistes: arxius que ens dona el nom del filtre a 

realitzar més el nom de les imatges i imatges que els dona les adreces d’aquestes 

imatges. 

Per tal de seguir amb el procés s’ha pres la decisió de disseny de tenir els codis dels filtres 

en programes separats i individuals. La forma de comunicar el programa principal, el 

lectura.py, amb els programes encarregats de l'execució dels processos dels filtres serà a 

través d’una funció creada amb el nom de cada filtre. La base es la següent: 

if arxius[0] == "Nom_filtre": 
    funcio_filtre(imatges) 

 

Com es pot observar en la figura X, i seguint amb la idea vista a la versió 0.2, hi ha un 

condicional if que compara si la posició 0 de la llista arxius correspon o no amb el filtre 

desitjat. Si es que no, al ser una cadena de condicionals, hi haurà un altre if que comprovarà 

un altre filtre, i si es que sí entrarà dintre d’aquest condicional. 

Aquí dins ens trobem amb una funció que executarà un altre script que conté el procés que 

ha de realitzar cada filtre. Com a paràmetre es passa la llista imatges, que es la que conté 

les adreces de les imatges dintre de la targeta. 
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S’ha de comentar que en aquest moment del programa no s’ha carregat cap imatge i es 

que, depenent del filtre, s'utilitza unes llibreries o unes altres. Així doncs, la càrrega en 

memòria i la manipulació de les imatges va supeditada a les necessitats de cada filtre. 

 

• Versió 1.0 

Aquesta nova versió incorpora el temps de processat. Es un detall però que es útil per 

saber si el temps de duració de l’execució es acceptable o no. La forma d’implementació 

ha sigut la següent: 

inici = default_timer() #Inicialització del temps 
. . . 
final = default_timer() #Finalització del temps 
print("Temps de duració: ", int(final - inici), "s") #Temps total en 

segons 

 
Tenim un punt inicial just després de les importacions de les llibreries on comença a 

comptar el temps. Una vegada s’ha executat tot el programa, incloent el filtre a realitzar, 

s’arriba a les últimes línies. Es marca un punt final i desprès es fa una resta del punt inicial 

amb el final, tot mostrant-ho per pantalla. 

La forma de treballar d’aquest sistema és marcant un punt inicial i el punt final, això és 

indicat per què el punt de referència inicial no està definit com a tal, per la qual cosa s’ha 

de comparar amb un altre punt, en aquest cas el final, per que tingui sentit el valor retornat. 

El resultat mostrat al terminal serà: 

Temps de duració:  6 s 

 
El temps d'execució dependrà de quin filtre es realitza. 

 

2.5.2. Panoràmica 

Una imatge panoràmica es distingeix per l’ample horitzó visual que cobreix  (57). Usualment 

es un paisatge natural o arquitectònic. 

Aquest tipus d’imatges eren preses primerament per càmeres analògiques especials, amb 

una pel·lícula amplia i d’alta resolució. L’avanç de la tecnologia ha permès que una càmera 

senzilla pugui aconseguir-ho mitjançant un post processament. A grans trets, aquest 

processament utilitza diferents imatges que comparteixen part de l’espectre visual per a 

ajuntar-les i crear una nova imatge amb la conseqüent ampliació del que es veu.  
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Il·lustració 17: Pano 1 

 

Il·lustració 18: Pano 2 

 

Il·lustració 19: Pano 3 

 

Il·lustració 20: Panoràmica completa 

Per poder fer aquest filtre s’ha hagut de treballar en dos plataformes diferents. La primera 

es crear un arxiu de Lua per poder executar una seqüència de comandes a la càmera, per 

tal de que faci les fotografies seguidament. I per altra banda s’ha crear un programa en 

Python per fer la manipulació de les imatges extretes de la càmera i creant una imatge 

nova.  

 

• Script 

Primerament s’ha de fer el script què vagi a la càmera. Aquest script programat en Lua ens 

permet la realització de diverses fotografies de forma consecutiva sense haver de donar-li 

a cap botó de la càmera. Dintre de el script hi han parts de com es fa el fitxer dades.log 

que s’obvien d’aquest comentari per que sigui més àgil (veure 2.4.2). 

Cal comentar que la càmera ha d’estar sobre una part fixa, ja sigui un trípode o una 

superfície plana, per que no tingui trepidació i s’ha de girar manualment en el sentit en el 

que es vulgui fer la panoràmica. 

 

o Versió 0.1 

La primera versió que es va crear va ser un simple bucle per tal de que faci les imatges 

seguides sense tenir cap retenció. Feia un total de 10 fotos en el menor temps possible, 

creant un dels primer problemes a resoldre: la rapidesa (32). 
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for i = 1,10 do 
  shoot() 
end 

 
o Versió 0.2 

Aquesta segona versió incorporava dues noves ajudes per a l’usuari: La primera era un 

temps d’espera prudencial entre foto i foto i l’altre un avís a l’usuari per pantalla de a quin 

programa es troba i quan comença (32). 

print "PANORÀMICA" 
print "El procés comença en:" 
print "3" 
sleep(1000) 
print "2" 
sleep(1000) 
print "1" 
sleep(1000) 

 
for i = 1, 10 do 
  shoot() 
  sleep( 4000 ) 
end 

 
Com es pot observar al codi superior es treu per pantalla el nom de PANORÀMICA per 

avisar a l’usuari que ha carregat el programa Panoràmica i un compte enrere que determina 

quan comença a treballar la càmera. 

Dintre del bucle trobem una pausa en forma de sleep(), que fa parar el sistema durant 4 

segons per que doni temps de fer una fotografia, que la càmera la processi i poder-la girar 

per continuar amb el panorama. 

 

o Versió 1.0 

No sempre han d’haver moltes versions per arribar a la solució considerada òptima, i aquest 

és un cas. 

En aquesta versió s’incorpora un missatge per pantalla que incita a l’usuari a moure la 

càmera abans de prendre la fotografia següent i un comptador de les imatges que porta 

realitzades. 

--Dades inicials 
total_fotos = 9 

 
--Avís a l'usuari 
log("Panoramic") 
print "PANORÀMICA" 
print "El procés comença en:" 
print "3" 
sleep(1000) 
print "2" 
sleep(1000) 
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print "1" 
sleep(1000) 

 
--Inici de la primera imatge i registre al fitxer de dades 
shoot() 
log("IMG_".. string.format("%04d",get_exp_count())..".JPG") 
print("Foto num: ", "1", " de ", total_fotos+1) 

 
--Realització de les imatges en bucle i registre al fitxer de dades 
for i = 1,total_fotos do 
    print "Gira la camera" 
  sleep( 4000 ) 
  shoot() 
  log("IMG_".. string.format("%04d",get_exp_count())..".JPG") 
  print("Foto num: ", i+1, " de ", total_fotos+1) 
end 

Com es podem veure, l’script comença amb un número total de fotografies, aquesta 

variable permet canviar ràpidament tant la quantitat de bucles que ha de fer i el missatge 

de quantes fotografies queden per pantalla. Es útil poder extreure aquest tipus de variable, 

ja que al ser globals o estar utilitzades a diversos llocs es molt enfarragós canviar-les una 

a una. 

Després dels missatges a l’usuari tenim un entremig. Aquestes tres noves línies de codi fa 

que es faci una primera imatge al marge del bucle, per això el total de fotos es la variable 

total_fotos+1, per tal que, quan entri al bucle, pugui sortit el missatge “Gira la càmera” 

i mantingui una coherència i sentit, ja que a la primera imatge no cal girar-la. 

A més, tant a les línies de codi abans del bucle com dintre del propi bucle tenim un missatge 

per pantalla que ens indica la quantitat d’imatges que portem realitzades. La primera es 

imposada pel programa, ja que no hi ha cap comptador, però a la segona sí que s'utilitza 

el comptador i del propi for per fer-ho. S’ha de sumar-ne un, ja que comença per que el 

comptador ha de seguir per dos. Al total de fotos també s’ha de sumar-ne un, ja que 

total_fotos afecta només al bucle, però es fa una imatge anterior i fora del bucle. 

 

o Versió 1.1 

Amb la inclusió del format RAW dintre del procés, sorgeix la necessitat de crear una forma 

de passar d’un format a l’altre. En un principi es va pensar en tenir-ho tot dintre d’un mateix 

arxiu i que l’usuari hagués de canviar manualment el codi però, la forma d’empaquetat i la 

idea inicial de que l’usuari faci el mínim per treure el resultat, va fer inviable aquesta opció. 

log("IMG_".. string.format("%04d",get_exp_count())..".JPG") 

log("CRW_".. string.format("%04d",get_exp_count())..".DNG") 

 
Per tant la solució ha sigut crear dos arxius diferents depenent del format d’imatge. 

D’aquesta manera existeix el panoramicaJPG.lua i el panoramicaDNG.lua i així l’usuari pot 

decidir des del inici en quin format d’imatge vol treballar. 
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• Programa 

El programa ha realitzar ha de poder llegir el fitxer de registre dades.log per tal d'extreure 

les imatges, carregar-les en memòria  a una variables, manipular-les de forma que es juntin 

per crear-ne una nova. 

Ens basarem en la llibreria OpenCV (51), amb la quan es farà pràcticament tots els 

sistemes d’aquest filtre. Aquesta és una llibreria de software de visió per computador i 

machine learning de codi obert. Té més de 2000 algoritmes diferents d’aquest àmbit i en 

concret hi ha el que ens interessa per tal de crear les imatges. 

 

o Versió 0.1 

La primera versió naixia de les primeres versions del lectura.py, ja que es van començar a 

desenvolupar de forma paral·lela. Aprofita la part en la que el programa era capaç de llegir 

el fitxer dades.log i crear una llista amb les adreces de totes les imatges que han d’intervenir 

en el procés. 

El que era nou era la forma de carregar les imatges en memòria i de com guardar-les. 

Aquest procés de càrrega de les imatges juntament amb l’explicació està a l’apartat 2.4.2. 

Una vegada s’ha aconseguit la càrrega s’ha de provar de guardar una imatge, per això 

s’utilitza la funció cv2.imwrite(). Aquesta funció, com es pot veure a la figura X se li 

pasen dos paràmetres. El primer es el nom en format string que es desitja juntament amb 

el format de la imatge, en aquest cas .JPG. El segon paràmetre es el nom de la variable 

que ha de guardar. 

cv2.imwrite("panoramica.JPG", panoramic) 

 

o Versió 0.2 

En la segona versió s’enceta el procés per tal de crear la imatge panoràmica amb l'ajut de 

la llibreria OpenCV. 

Com podem observar en la figura X s’ha de crear un Stitcher, és a dir, una “grapadora” que 

anirà unint les imatges. Es crea mitjançant la funció cv2.Stitcher.create() on se li 

passa per paràmetre el format de grapadora que es vol, en aquest cas 

cv2.Sititcher_PANORAMA per que reconegui que ha de fer una imatge panoràmica 

(51). 

Una vegada tenim l’eina amb la que s’ha de ajuntar procedim a ajuntar-ho. Amb la funció 

stitcher.stitch() unim les matrius de les imatges en una sola. Per paràmetre s’ha de 

passar la llista de les matrius de les imatges a ajuntar. Retorna dos valors, el primer es 

l’estat, una mena de control per saber si s’ha pogut crear bé el resultat i per altra banda la 

matriu de la nova imatge (51). 

stitcher = cv2.Stitcher.create(cv2.Stitcher_PANORAMA) 
estat, panoramic = stitcher.stitch(imatges) 

 

Per tal d’evitar errors, i ja que la funció ens ho deixa molt fàcil, s’ha creat un sistema senzill 

de control que compara el resultat d’estat amb la funció cv2.Stitcher_OK per saber si 
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s’ha pogut crear o no la panoràmica correctament. Si el resultat d’aquesta comparació es 

diferent es treu un missatge per pantalla avisant de l’error i una crida al sistema fa que surti 

del programa (51). 

if estat != cv2.Stitcher_OK: 
        print("No es pot fer la panoràmica d'aquestes imatges, el codi 

d'error es: %d" % estat) 
        sys.exit(-1) 

 

o Versió 0.3 

Com s’ha comentat al principi, el programa panoràmica.py es va crear sobre la base del 

lectura.py. D’aquí esdevenia el fet de que s’havia de fer alguna cosa per tal de que el 

sistema fos lo més automàtic possible. Per això s’ha optat per crear una funció anomenada 

panoramica, la quan rebés per paràmetre les rutes de les imatges i per una altra fes tot 

el procés explicat anteriorment. D’aquesta manera s’ha optat per fer aquesta estructura, 

que serà comuna a la resta de filtres: 

def panoramica(arxius): 
    """ 
    Explicació del procés. 

  
    """ 
    #Programa detallat anteriorment 
return None 

 

 
o Versió 1.0 

El filtre ja funciona a la perfecció i no hi havia problema en el seu funcionament, però 

sempre que es feia una nova panoràmica el nou arxiu sobreescrivia l’anterior, per tant s’ha 

creat una funció que imprimeix al nom de sortida un string amb la data d’avui en format dd-

mm-aaaa i l’hora en format hh.mm.ss. La funció queda així: 

def data_diaria(): 
    avui = str(datetime.now().day).zfill(2) + "-" + 

str(datetime.now().month).zfill(2) + "-" + 

str(datetime.now().year).zfill(4) + "_" + 

str(datetime.now().hour).zfill(2) + "." + 

str(datetime.now().minute).zfill(2) + "." + 

str(datetime.now().second).zfill(2) 
    return avui 

 
On la funció datetime.now() retorna el valor que es precisa en format int. Per tal de 

poder-ho posar al nom s’ha de convertir a string amb la funció str(). A més, per 

mantenir el format de la data i de l’hora s’ha optat per utilitzar la funció zfill() que fixa 

amb la quantitat de valors que se li assigni per paràmetre per tal de que les dades que 

només tenen un sol dígit siguin acompanyades per un 0 a l’esquerra. 

A l’hora de guarda la imatge amb el nom queda d’aquesta manera: 

cv2.imwrite("panoramica_" + data_diaria() + ".JPG", panoramic) 
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o Versió 1.1 

El filtre com a tal es considera acabat, però sempre es poden fer millores i alteracions que 

poden comportar noves eines i/o funcions. Per això s’ha decidit treballar també amb el 

format RAW que ens proporciona la càmera. 

El procés de càrrega de les imatges en format RAW així com l’explicació d’aquest es troben 

a l’apartat 2.4.7. 

Com bé s’explica en l’apartat mencionat anteriorment, la segona modificació tracta de la 

correcció de color deguda a la utilització de OpenCV. Aquesta llibreria treballa amb la matriu 

de colors girada, és a dir, en BGR en comptes de RGB com es habitual. En JPG no fa falta 

fer cap canvi ja que les imatges s’obren amb OpenCV i es guarden igualment amb les 

funcions d’aquesta llibreria. Però amb DNG, com la lectura es fa d’una manera diferent els 

colors blau i vermell s’intercanvien (42) (51) (38).  

if auxVers == "DNG": 
    panoramic = cv2.cvtColor(panoramic, cv2.COLOR_RGB2BGR) 
bar1.next()  

 
Com es pot veure al codi superior trobem un condicional que comprova si el que s’ha llegit 

es o no DNG. Si no ho és no entra però sí es DNG simplement agafa la matriu de la imatge 

panoràmica i canviarà el sentit dels colors de RGB a BGR per tal de fer l’escriptura final de 

la imatge feta en OpenCV sigui correcta. Si no el resultat es veu evidentment malament. 

 
Il·lustració 21: Click en RGB 

 
Il·lustració 22: Click en BGR mal interpretat 

 

2.5.3. Bomba de neutrons 

Moltes vegades, quan es vol realitzar una imatge d’un monument o un edifici en un lloc 

públic s’ha de recórrer a l’administració per tal de poder tallar el trànsit, tant sigui de vehicles 

o peatonal. Però no tothom es una productora amb temps i recursos per fer això, per tant 

es recorre a fer imatges de llarga exposició, on la gent que travessa per davant de la 

càmera no queda retratada.  

Amb aquestes imatges s’ha de tenir molta cura, ja que es fan exposicions d’uns quants 

minuts, fins i tot poden arribar a ser hores depenent de les condicions i la quantitat 

d’aglomeració de gent que hi pugui haver. S’han de prendre sobre un trípode o una 

superfície fixa i amb un filtre de densitat neutra per tal d’eliminar la major part de la llum. 
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Aquí sorgeix una problemàtica: el temps. No tothom està disposat a quedar-se en mig del 

carrer amb la càmera durant 20-30 minuts per tal de treure una imatge del lloc desitjat, a 

més que, depenent del model de càmera que sigui, no permet fer exposicions més llargues 

d’uns quants segons, com es el cas de la Canon IXUS 100IS. La idea d’aquest filtre ha 

vingut per aquesta banda, de com fer una imatge d’aquestes característiques sense que hi 

aparegui cap element mòbil en l’escena amb una càmera no professional de 

característiques reduïdes. 

Aquest filtre es basa amb la premissa que si es fan diverses imatges en un interval de 

temps es pot aconseguir que, mitjançant un post processament, els elements mòbils de 

l’escena desapareguin.  

 

• Script 

Una vegada està clara la idea del filtre s’ha de començar treballant sobre com es prenen 

les diferents imatges i el temps que transcorre entre elles. Aquest script no ha tingut gaires 

modificacions al llarg del temps ja que té la mateixa estructura que el script del filtre 

Panoràmica en el qual ha estat basat. D’aquesta manera només hi han dues versions. 

 

o Versió 0.1 

En aquesta primera versió es comença amb l’obertura i creació del fitxer de LOG dades.log 

i amb funció de registre d’aquestes, processos esmenats en l’apartat 2.4.2. 

Una de les primeres decisions de disseny que s’han hagut de prendre han sigut la quantitat 

de fotos que s’havien de fer. Si aquest filtre ha de ser un estalvi de temps en la presa i així 

minimitzar quant l’usuari està al carrer no poden ser gaires imatges. Com que els 

ajustaments de les fotografies preses tals com la quantitat de temps, l'obertura del 

diafragma, la ISO i la utilització o no del flash són totalment automàtiques es decideix que 

s’hi facin un total de 10 imatges d’inici. 

--Dades inicials 
total_fotos = 10 

 
El fet de que la càmera sigui la que decideixi quins paràmetres són els més adequats es 

precisament per estalviar temps a l’usuari a l’hora d’assignar valors a cada 

component.  Seguidament tenim l’inici del programa i l'avís per a l’usuari per tal de que no 

toqui la càmera durant el temps que dura el procés (32).  

--Inici del programa i avís a l'usuari 
log("Bomba") 
print "BOMBA DE NEUTRONS" 
print "No tocar la càmera durant els pròxims segons" 
print "El procés comença en:" 
print "3" 
sleep(1000) 
print "2" 
sleep(1000) 
print "1" 
sleep(1000) 
print "NO TOCAR" 
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Ara s’ha de fer la realització de les imatges i el registre de dades al fitxer. Aquesta tasca es 

fa mitjançant un bucle for des de l'inici fins al total_fotos assignat anteriorment, en 

aquest cas 10 imatges. Es comença fent la fotografia seguidament  d’una espera d’un 

segon per tal de donar aquest espai entre dues imatges consecutives. Una vegada això es 

fa el registre de la imatge dintre del dades.log i s’imprimeix per pantalla la quantitat de fotos 

que es porten fetes respecte del total per tal que l’usuari pugui veure quan queda per 

finalitzar el procés (32) (29). 

--Realització de les imatges en bucle i registre al fitxer de dades 
for i = 1, total_fotos do 
  shoot() 
  sleep(1000) 
  log("IMG_".. string.format("%04d",get_exp_count())..".JPG") 
  print("Foto num: ", i, " de ", total_fotos) 
end 

 

I per últim es tanca el fitxer de dades tal i com es pot veure a l’apartat 2.4.2. 

 
• Versió 1.0 

Realment no hi ha una versió definitiva, sinó dues. Ambdues segueixen la mateixa 

estructura però canvia només una linea de codi, per tal de diferenciar si s’ha de processar 

les imatges en JPG o les imatges en DNG (32) (29). 

log("IMG_".. string.format("%04d",get_exp_count())..".JPG") 

log("CRW_".. string.format("%04d",get_exp_count())..".DNG") 

 
Així doncs existeixen els programes bombaJPG.lua i bombaDNG.lua i d’aquesta manera 

l’usuari, abans de fer qualsevol procés, pot triar amb quin format d’imatge vol treballar.  

 

• Programa 

L'estructura del filtre es heredada del filtre panoràmica, per tant ja inclou funcions com 

data_diaria() i la definició de funció per poder treballar directament des de l’arxiu 

lectura.py.  

Com bé s’ha dit anteriorment la missió d’aquest filtre es eliminar les parts mòbils d’un seguit 

de fotografies per tal de deixar en una imatge final les parts estàtiques d’aquestes. Les 

persones, animals o vehicles no desapareixen per art de màgia, sinó que s’ha de seguir 

una estructura per poder-ho fer. Aquí és on s’incorpora la idea d’utilitzar la desviació 

estàndard com a mesura per tal d’eliminar el valors dels píxels que estiguin fora d’aquest 

rang. 

La desviació estàndard o típica es una mesura que s’utilitza per quantificar la variació o 

dispersió d’un conjunt de dades. Els valors que pot assolir aquesta desviació, referit en el 

nostre projecte, significa que amb una desviació baixa els píxels de les imatges d’aquella 

coordenada en concret són semblants, és a dir, que tant el color com la intensitat d’aquest 

es molt similar i per tant es pot afirmar que són iguals i no hi ha hagut cap tipus d’artefacte 

en cap imatge. En cas contrari, on la desviació sigui alta, vol dir que estem en el cas on hi 



  Estudi de la millora de prestacions de càmeres compactes amb el CHDK 

Arnau De Dios Diaz 

47 
 

han aparegut certs elements dintre d’alguna de les imatges, ja siguin persones, vehicles o 

qualsevol tipus d’artefacte, que no volem que hi sigui i que s’ha d’eliminar. 

 

o Versió 0.1 

Aquesta versió va ser un petit test. Únicament es buscava una forma de poder extreure tots 

els valors d’una coordenada de la imatge en concret per tal de poder-los processar a 

posterior. La forma amb la que es volen les dades era amb una estructura tal que així: 

values = [valor1, valor2, valor3, valor4, … valorN] 

 
Aquesta llista values representa tots els valors d’una posició de coordenades de les 

diferents imatges, on el valor1 correspon al píxel d’aquella posició de la primera imatge, 

el valor2 al píxel de la segona i així fins la enèsima imatge.  

Però hi ha petita modificació a tot això, ja que no es treballa només amb imatges en escala 

de grisos sinó en color, per tant s’havia de fer algun tipus d’estructura diferent. Tenint en 

compte això s’ha decidit a fer el següent: 

 

values = [[R1, R2, … RN], [G1, G2, … G4], [B1, B2, … BN]] 

 
D’aquesta manera ja no tindrem una llista sinó una tupla de llistes, on es divideix segons el 

criteri anterior els diferents canals de color. Per tant, R1 correspon al píxel en el canal 

vermell de la imatge 1, R2 al píxel del canal vermell de la imatge 2, etc. I d’igual forma per 

als altres canals.  

La lectura està dividida en dues parts, ja que es pot llegir en DNG o JPG segons com 

s'indica en el fitxer dades.log. Aquesta part de la lectura es pot trobar explicada en l’apartat 

2.4.2. 

Una vegada ja tenim les imatges en forma de matriu s’ha de tenir en compte quines són 

les dimensions i quants canals de color té. Per això s’utilitza la funció image.shape que 

ens permet treure les magnituds de les tres coordenades (38).  

#Valors inicials 
coordY, coordX, color = images[0].shape 

Agafant com a mostra la primera imatge carregada dintre del array images obtenim la 

coordenada y que es refereix a l’amplada de la imatge, la coordenada x que es refereix a 

l’alçada d'aquesta i el color que es refereix a la quantitat de canals de color hi ha. 

El resultat és diferent segons sigui JPG o DNG, ja que aquesta última es una mica més 

gran. D’alguna manera rawpy, a través de dcraw, augmenta en 16 píxels tan l’amplada com 

l’alçada. El paràmetre de color es queda intacte. Per tant queden les coordenades per a 

JPG tal que: 

(3000, 4000, 3) 

 
I per DNG: 

(3016, 4016, 3) 
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Seguidament es crea una nova imatge, la final_image. Aquesta serà la imatge que 

contindrà el resultat final de tot el procés. No s’ha de confondre amb la matriu values que 

tindrà els valors de les coordenades dels píxels de totes les imatges separat per 

components de color. El motiu de per que es crea a l’inici es per el tamany reduït, ja que 

només es una línia de codi, i és poc complexa. D’aquesta manera fa molt fàcil cercar-la.  

#Creació de la imatge de sortida 
final_image =  Image.new('RGB', (coordX,coordY)) 

 
Es crea mitjançant la comanda Image.new() de Pillow, on es passa per paràmetre el 

format de la imatge, en aquest cas ‘RBG’ i una tupla amb els valors de l’alçada i de 

l’amplada respectivament extrets del shape a la línia anterior (38). 

Una vegada obtingudes les dades s’havia de construir algun sistema que permetés crear 

aquesta separació de píxels. Com que inicialment només es buscava una separació, sense 

afegir-ne res més, es va optar per crear una gran matriu que resolgués aquesta qüestió i 

així tenir un punt de ‘guardat’ o referència del procés.  

 

#Separació de les imatges en pixels 
values = [] 
for x in tqdm(range(coordX), desc="Separació dels pixels"): 
    column_values = [] 
    for y in range(coordY): 
        R_values = [] 
        G_values = [] 
        B_values = [] 
        for i in images: 
            R = i[y][x][0] 
            G = i[y][x][1] 
            B = i[y][x][2] 
            R_values.append(R) 
            G_values.append(G) 
            B_values.append(B) 
        column_values.append([R_values, G_values, B_values]) 
    values.append(column_values) 

 
Com es pot observar es crea la que serà la gran matriu que tindrà tots els elements: 

values. Després hi ha un primer bucle que recorrerà l’eix de les x i un segon bucle que 

recorrerà el de les y, prèviament creada la llista auxiliar column_values per guardar el 

contingut de cada columna.  

Una vegada dintre del segon bucle es declaren unes noves llistes que serviran per guardar 

els valors de cada component de color per a un punt de coordenades en concret. Hi ha un 

tercer bucle que recorrerà totes les imatges. Dintre d’aquest bucle hi haurà uns valors tant 

de R com de G com de B que indiquen quin és el valor d’aquella component en aquell pixel 

d’aquella imatge en concret. Aquest valors s’afegiran a un vector a través de la funció 

.append() i es crearà així una llista dels valors del punt x i y concret de totes les imatges. 

Una vegada es surt d’aquest bucle s’omple la matriu column_values mitjançant un altre 

.append() i quan es surt del bucle de la coordenada y s’omple de la mateixa forma el 

valor de values amb el contingut de column_values. 
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Per tant, la matriu values queda de la següent manera: 

[[[[153, 151, 152, 152, 159, 150, 150, 150, 152, 149], [105, 111, 

111, 109, 114, 104, 107, 107, 110, 106], [91, 86, 89, 90, 93, 88, 

88, 88, 88, 87]],],  
. . .  

 [[187, 185, 190, 187, 190, 189, 191, 190, 189, 190], [137, 136, 

131, 135, 140, 136, 138, 136, 137, 137], [102, 96, 97, 95, 103, 

104, 98, 98, 100, 95]], [[183, 184, 187, 186, 191, 186, 185, 187, 

186, 188]]]] 

 

o Versió 0.2 

Una vegada aconseguida aquesta gran matriu s’havia de fer algun tipus de processat amb 

ella. Abans de fer tot el procés per tal de treure la desviació estàndard es va provar de fer 

una mitjana aritmètica convencional per si de cas el resultat era prou bo. 

Per fer aquesta mitjana es realitza un doble bucle el qual recorre els dos eixos. S'extreia 

un vector que contenia els valors de la posició d’aquell píxel per a totes les imatges per a 

cada component de color i amb l'ajuda de la funció np.average() es treia el valor mig. 

Una vegada teníem el valor del punt s’utilitza la funció image.putpixel() per tal de 

posar a la imatge creada al principi els valor de cada posició d’aquesta (38) (50). 

for y in tqdm(range(coordY), desc="Fent la mitjana de cada pixel"): 
    for x in range(coordX): 
        R_values = values[x][y][0] 
        G_values = values[x][y][1] 
        B_values = values[x][y][2] 
        R = int(np.average(R_values)) 
        G = int(np.average(G_values)) 
        B = int(np.average(B_values)) 
     final_image.putpixel((x,y), (R,G,B)) 

 
El resultat, tal i com era d’esperar, era un amalgama de la resta d’imatges. No es podia 

donar com a resultat vàlid i per tant s'hauria de buscar la forma de poder treure aquesta 

desviació estàndard.  

 
Il·lustració 23: Imatge resultat de la mitjana 
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o Versió 0.3 

Durant un seguit de proves manuals es va arribar a la conclusió que amb la desviació 

estàndard només no era suficient, ja que es buscava extreure les dades que no eren útils i 

deixar les vàlides. En la recerca d’informació es va arribar al concepte d’outliers. Els outliers 

són les dades d’un conjunt que es consideren errònies, com els valors disparells que es 

busquen en aquest sistema.  

Es sabia que buscar, cosa que de forma visual o manual es bastant clara de fer. No era 

pas una resolució de tolerància fixa, ja que poden haver-hi píxels amb més o menys 

quantitat de lluminositat, per tant s'hauria de buscar la forma de fer aquest triatge el més 

automàtic possible sense donar uns valors específics. 

Primerament se li passa per paràmetre x que serà el vector d’entrada que haurà de 

processar i alpha, un controlador en forma de tolerància per poder ajustar de forma precisa 

el resultat de la funció en cas de que calgués. Per defecte es troba a 1. 

Aquesta funció estava composada primerament per el valor sd, de les sigles standard 

deviation, on es desaria la desviació calculada. El mètode emprat ha sigut la funció 

np.std() de numpy. La següent dada a tenir en compte i que es la que ens farà de 

reguladora va ser xm com la mitjana aritmètica del vector introduït per paràmetre (50).  

Entrem en un bucle infinit per que sempre pugui fer-se, ja que el final el marcarà quan 

s’acabi la llista i sortirà automàticament de la funció. Dintre d’aquest bucle trobem la 

variable auxiliar sortida, que controlarà si s’ha arribar al final del recorregut o no.  

S’entra dintre d’un segon bucle, aquesta vegada un for, que donarà el valor de i i de y 

depenent dels valors de x. D’aquesta manera i es el valor de l'índex i y es el valor del 

píxel en aquell moment.  

Ens trobem en un condicional que entra quan es compleixi que el valor en el vector 

d’entrada menys el valor de la mitjana en valor absolut sigui més gran que la tolerància 

alpha multiplicat per la pròpia desviació, per tant els permet treure fora del resultat els 

valors que considerats error del vector final. 

Dintre d’aquest bucle es fa la concatenació dels valors obtinguts, la variable auxiliar sortida 

es posa a false i hi ha un brake per sortir del bucle i tornar a començar amb el procés. 

Una vegada s’ha aconseguit que el valor sortida sigui true es retorna els la mitjana 

aritmètica dels valors que han resultat no erronis.  

def inliers(x, alpha = 1.0): 
    sd = np.std(x) 
    xm = np.average(x) 
    while True: 
        sortida = True 
        for i, y in enumerate(x): 
            if np.abs(y - xm) > alpha*sd: 
                x = np.concatenate((x[:i], x[i+1:])) 
                sortida = False 
                break 
        if sortida == True: 
            return np.average(x) 
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Per tal de comprovar el seu correcte funcionament es va decidir de provar amb certs vectors 

per veure si la resolució que ens donava la funció era el suficientment vàlida com per donar-

la com a bona.  

Aquí s’obren tres possibilitats. La primera es que els valors donats en el vector siguin 

semblants, és a dir, que no hi hagi cap inlier i que aquell píxel hagi sigut estàtic en totes les 

fotografies. Per tant, per un vector tal que: 

vector_semblants = np.array([0.510, 0.499, 0.520, 0.500, 0.490]) 

 
S’aconsegueix una desviació estàndard molt baixa, la qual ens indica que els valors que 

conformen el vector són molt semblants. La mitjana es molt corresponent al valor mig lògic. 

Desviació: 0.010283968105745962 
Mitjana: 0.5038 

 

Per tant, el resultat de la funció inliers serà: 

Inliers: 0.503 

 
La segona possibilitat es que dintre del vector hi hagi un valor disparell que sigui 

notablement més alt que la resta de valors que l’acompanyen. Seguint aquesta premissa 

un possible vector seria: 

x = np.array([0.200, 0.210, 0.199, 0.930, 0.220]) 

 
La seva desviació sí que és més alta, per tant, ens indica que hi ha distància gran entre 

valors disparells. La seva mitjana també puja per sobre del valor mig sense aquest valor 

erroni o no desitjat:  

Desviació: 0.2892005532498166   
Mitjana: 0.3518 

 
Una vegada es fa passar el vector per la funció inliers el resultat és el següent: 

Inliers: 0.20725 

 
Per últim tenim el cas contrari a l’anterior, on hi ha un valor dintre del vector que és més 

petit que la resta. Per tant, en un vector tal que: 

vector_baixos = np.array([0.710, 0.720, 0.220, 0.690, 0.710]) 

 
Trobem una desviació estàndard similar a la obtinguda en el vector anterior i amb una 

mitjana per sota del que hauria de ser si no estigués aquest valor no desitjat: 

Desviació: 0.19524343778985248 
Mitjana: 0.61 
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Una vegada es fa passar per la funció inliers el resultat és el següent: 

Inliers: 0.7075 

 
Tenint en compte aquest resultats es pot afirmar que la funció inliers elimina els valors no 

desitjats dintre del vector donat i per tant es continua amb aquesta funció per processar la 

imatge. 

 

o Versió 1.0 

Una vegada es va comprovar que la funció feia la tasca assignada es va procedir a la 

integració d’aquesta dintre del sistema que ja creat. Es va modificar la funció amb la qual 

es feia la imatge de la mitjana dels vectors, substituint la funció np.average() per la 

funció inliers (50). 

for y in tqdm(range(coordY), desc="Creant la imatge resultant"): 
    for x in range(coordX): 
        R_values = values[x][y][0] 
        G_values = values[x][y][1] 
        B_values = values[x][y][2] 
        R = int(inliers(R_values)) 
        G = int(inliers(G_values)) 
        B = int(inliers(B_values)) 
        final_image.putpixel((x,y), (R,G,B)) 

 

El resultat final es guarda amb la següent instrucció: 

final_image.save("bomba_" + data_diaria() + ".jpg") 

 
D’aquesta manera es pot donar per finalitzat l’estructura del filtre. 

 

o Versió 1.1 

Aquesta versió ja definitiva inclou la lectura i el processament d’imatges en format RAW. 

La diferència en la lectura està explicada en l’apartat 2.4.7. En quant el processament es 

igual, ja que el resultat de la lectura es un array de Numpy en ambdós formats. 

 

2.5.4. Visió nocturna 

Fa temps, el senyor Horst Meyerdierks, llicenciat en física i doctorat en astronomia per la 

Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn i aficionat a l’astrofotografia comentava en 

la seva pàgina web que segurament el soroll que veia en les imatges que feia de les 

estrelles devia portar algun tipus d’informació rellevant oculta (58). 

La seva idea era que analitzant el soroll d’alguna manera es podria extreure aquesta imatge 

que encara no s’havia desxifrat. Realment es una idea que portar-la a la pràctica es bastant 

complexa, ja que amb pocs recursos no es poden fer gaires coses, per això aquest filtre es 

un repte. 
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Per fer-ho més fàcil, en comptes d’intentar fotografiar les estrelles s’ha buscar espais 

modificats i/o creats per aquest estudi per tal d’arribar a cercar el límit d’aquest suposat.  

 

• Modificacions externes 

Aquest filtre es basa en la idea de treure alguna cosa del no res. Com la premissa es que 

no hi hagi res de llum s’han de fer modificacions als paràmetres interns de la càmera per 

complir amb el requisit però no ha estat possible del tot. Hi ha dues llums o dos conjunts 

lumínics que no han pogut ser bloquejats.  

El primer ha sigut la llum davantera d’enfoc. Aquesta llum ajuda a que la càmera faci l’enfoc 

automàticament i es indispensable, ja que sinó la càmera es passa l’estona buscant un 

punt d’enfoc i mai arriba a disparar. Una solució era posar la càmera en enfoc manual i que 

fes les fotografies tal qual però, com es veurà en els resultats, les imatges de sortida tenen 

de per si poca definició, pel que fa una opció poc òptima i poc recomanable. Aquesta llum 

però no afecta a la quantitat de llum absorbida en les imatges preses ja que la càmera 

primer enfoca, apaga el llum i després captura la fotografia. 

Darrere de la càmera hi han dos leds, els que indiquen la ocupació o busy de la targeta i 

de la càmera. Aquestes dues llums han sigut impossibles de treure mitjançant les funcions 

internes de CHDK ni els Property Case i per tant s’ha de modificar la càmera de forma 

manual per tal de evitar que contaminin el resultat. La forma de fer-ho potser ha estat una 

mica rudimentària però serveix i compleix el propòsit designat.  

 

 
Il·lustració 24: Càmera modifcada exteriorment 

 

• Script 

Aquest script ve heretat dels scripts anteriors, per tant la forma com es crea el fitxer 

dades.log es pot consultat a l’apartat 2.4.2. 
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o Versió 0.1 

La primera versió havia de tenir en compte la quantitat de fotos que s’havien de fer, en 

aquet cas 10 imatges. En segon lloc s’havia de treure el tipus de Property Case del sistema 

que està empleant la càmera, ja que com s’ha comentat a l’apartat 2.4.2 segons el model 

de processador els valors varien.  

--Dades inicials 
total_fotos = 10 
tipus_prop = get_propset() 

 
En segon lloc s’havien de fixar els valors amb els que s’han de fer les imatges. Les 

condicions lumíniques es a la total obscuritat i, mitjançant assaig i error, s’han trobat els 

següents valors: 

val_iso = 20000  
val_flash = 2  
val_shutter = 20000000 

 
El val_iso indica la ISO numèrica a la qual forçarem la càmera. S’ha de tenir en compte 

que el valor real es 2000, ja que el zero extra a la dreta es la forma de coma fixa en la que 

van configurar la programació de CHDK. 

El val_flash representa el valor de la configuració del flash. En la documentació dels 

Property Case s’expliquen totes les possibilitats. En aquest cas el valor 2 significa apagat, 

per tant, durant la pressa d’imatges el flash no saltarà de forma automàtica.  

La velocitat d’obturació es una mica trampa. El val_shutter es de 20000000 

mil·lisegons, però gràcies al sistema de seguretat interna de la càmera arrodoneix fins 

15000000, ja que es el valor més proper que accepta sense que es produeixi overflow i la 

càmera s’apagui sobtadament. 

Seguidament s’ha de donar les instruccions a cada Property Case mitjançant els 

set_prop. Com aquest estudi està pensat per a que sigui el més universal possible, s’ha 

tingut en compte els diferents Property Case segons el tipus de sensor que sigui. 

if tipus_prop == 1 then 
    set_prop(16,val_flash) --Deshabilitar el flash 
    set_prop(21,val_iso) --Fixar la ISO 
    set_tv96(usec_to_tv96(val_shutter)) --Fixar la velocitat     

 
Per al primer Property Case trobem que el valor de la memòria per al valor del flash es 16, 

per a fixar la ISO es 21. Per fixar la velocitat es fa a través a través de la funció 

set_tv96(), una funció interna de CHDK. Aquesta última conte dintre una altra funció 

usec_to_tv96, ja que la funció que canvia la velocitat no es numèrica decimal sinó en un 

altre format especial empleat per Canon. 

En el cas de la resta de Property Case els valors canvien. L’únic que no canvia es com 

donar la velocitat d’obturació. En el cas del flash el valor de la posició de memòria es 143 i 

en el cas de la ISO es 149. 

else 
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    set_prop(143,val_flash) 
    set_prop(149,val_iso) 
    set_tv96(usec_to_tv96(val_shutter))  

 

A més, com a la resta de scripts, s’avisa per pantalla a l’usuari que el procés comença en 

pocs segons i que no modifiqui la càmera. Encara que en la versió 1.0 això queda sense 

efecte (32). 

--Inici del programa i avís a l'usuari 
log("Visio") 
print "VISIÓ NOCTURNA" 
print "No tocar la càmera durant els pròxims segons" 
print "El procés comença en:" 
print "3" 
sleep(1000) 
print "2" 
sleep(1000) 
print "1" 
sleep(1000) 
print "NO TOCAR" 

 
Una vegada tots els valors inicials configurats s’han de fer les imatges. Com es pot observar 

a la figura X, hi ha un bucle del total_fotos, durant aquest bucle se li torna a dir a la 

càmera quin es el valor de l’obturador a cada iteració, ja que sempre que acaba de fer la 

imatge reinicia els valors que no estiguin donat via Prorperty Case. Es fa la imatge i es 

guarda el l’arxiu de registre de la manera habitual. Una vegada s’ha gravat la imatge surt 

per pantalla el número de foto que ha fet del total_fotos que s’han de fer (32) (33). 

for i = 1, total_fotos do 
    set_tv96(usec_to_tv96(val_shutter)) 
    shoot() 
    log("IMG_".. string.format("%04d",get_exp_count())..".JPG") 
    print("Foto num: ", i, " de ", total_fotos) 
end 

 
Al final es tanca el document de Log. 
 

o Versió 1.0 

A mesura que es van anar provant el filtres es van trobar problemes en quant al disseny. 

El principal era la quantitat de llum, que sorprenentment era massa. D’aquesta manera 

s’havia de bloquejar totes les fonts lumíniques. De l’espai on es situa la càmera durant es 

assajos i proves era impossible ja que estava en una habitació totalment a les fosques.  

Per aquest motiu només queden tapar la poca llum que pot donar la càmera. Hi han 

diverses parts de la càmera que il·luminen l’estança: la llum d’enfoc, la pantalla i els 

indicadors de busy, tant de la càmera com de la targeta. D’aquests elements no es poden 

modificar tots a través del script, ja que com s’ha comentat anteriorment, la llum d’enfoc es 

imprescindible i els indicadors d’ocupació disponibles per al sistema de Poperty Case ni al 

sistema de funcions integrades de CHDK. 
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L’únic que es pot modificar es la pantalla. Aquesta, al igual que la velocitat d’obturació 

tenen unes funcions explicites de CHDK amb les que es pot fer això. La primera funció es 

la set_lcd_display que s’encarrega de controlar les imatges reproduïbles a la pantalla, 

deshabilitant aquesta opció no es veurà cap imatge a la pantalla. La segona funció es 

set_blacklight que controla la llum darrere del LCD per tal de donar brillantor. Si 

aquesta funció s’anul·la no hi haurà llum residual sortint de la pantalla (33). 

Per tal d’aconseguir això s’han hagut d’integrar les funcions dintre dels valors inicials, que 

queden de la següent manera: 

val_iso = 20000  
val_flash = 2  
val_shutter = 20000000  
val_display = 2  
val_display_light = 0  

 
L’establiment dels Property Case segons aquesta nova norma queda tal que: 

--Establiment dels valors segons propset (Tipus de processador 

DIGIC incorporat) 
if tipus_prop == 1 then 
    set_prop(16,val_flash) --Deshabilitar el flash 
    set_prop(21,val_iso) --Fixar la ISO 
    set_tv96(usec_to_tv96(val_shutter)) --Fixar la velocitat     
    set_backlight(val_display_light) --Fixar la llum de la 

pantalla apagada 
    set_lcd_display(val_display) --Fixar la pantalla LCD apagada 
else --La resta de processadors (o propsets) utilitzen els mateixos 

llocs de memòria 
    set_prop(143,val_flash) --Deshabilitar el flash 
    set_prop(149,val_iso) --Fixar la ISO 
    set_tv96(usec_to_tv96(val_shutter)) --Fixar la velocitat 
    set_backlight(val_display_light) -- Fixar la llum de la 

pantalla apagada 
    set_lcd_display(val_display) -- Fixar la pantalla LCD apagada 
end 

 
Encara que com s’ha vist anteriorment s’ha de refrescar aquest valors després en el bucle 

d’execució: 

--Realització de les imatges en bucle i registre al fitxer de dades 
for i = 1, total_fotos do 
    set_tv96(usec_to_tv96(val_shutter)) --Els set de funció 

interna de CHDK s'han d'actualitzar a totes les iteracions 
    set_backlight(0) 
    set_lcd_display(0) 
    shoot() 
    log("IMG_".. string.format("%04d",get_exp_count())..".JPG") 
    print("Foto num: ", i, " de ", total_fotos) 
end 
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o Versió 1.1 

Aquesta versió ja definitiva incorpora el processament en format RAW, d’aquesta manera 

es creen dos arxius nous el visioJPG.lua i el visioDNG.lua, amb la conseqüència del canvi 

en la línia que guarda el registre de les imatges. 

log("IMG_".. string.format("%04d",get_exp_count())..".JPG") 

log("CRW_".. string.format("%04d",get_exp_count())..".DNG") 

 

• Programa 
El programa ve heretat del fet fins ara, per tant, ja està inclosa la forma de funció. La càrrega 

d’imatges en memòria està explicada en l’apartat 2.4.7, la qual s’inclou a unes versions 

posteriors. Així doncs es comença en una versió prou avançada d’aquesta. 

La idea del filtre es processar d’alguna manera les imatges donades, les quals a simple 

vista són totalment negres però tenen valors molt petits i tractar-les per tal de fer sorgir una 

imatge del no res.  

o Versió 0.1 

En aquesta versió encara no s’havia implantant el sistema per a la lectura d’imatges RAW. 

Com que hi ha poca llum i vull augmentar-la la idea més ràpida va ser sumar els valors dels 

píxels donats.  

Abans de fer aquet pas s’havia de crear una imatge per tal de tenir una base amb la qual 

poder treballar. Aquesta imatge havia de tenir una amplada i alçada determinada, els quals 

s’extrauen de la mida de les imatges a processat mitjançant: 

coordY, coordX, color = np.array(images[0]).shape 

 
Una vegada això es crea la imatge amb la següent comanda: 

final_image = Image.new('RGB', (coordX,coordY)) 

 
Com bé s’ha dit anteriorment, aquest programa ve heretat dels anteriors i es va aprofitar la 

funció per processat la imatge del bomba.py i modificant-la pels interessos del nou filtre. 

values = [] 
for x in tqdm(range(coordX), desc="Creació de la imatge JPG"): 
            column_values = [] 
            for y in range(coordY): 
                R_values = 0 
                G_values = 0 
                B_values = 0 
                for i in images: 
                    R = i[y][x][0] 
                    G = i[y][x][1] 
                    B = i[y][x][2] 
                    R_values = R_values + R 
                    G_values = G_values + G 
                    B_values = B_values + B 
                final_image.putpixel((x,y), (R_values,G_values,B_values)) 
                column_values.append([R_values, G_values, B_values]) 
            values.append(column_values) 
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Com es pot veure a la figura X, iniciem el procediment amb la creació d’una llista buida que 

serà la que guardarà els valors que es vagin treien d’aquest procediment. Es segueix amb 

un bucle que recorre l’eix de les x. Seguidament es crea una llista auxiliar per tal d’anar 

guardant els valors de cada columna. S’entra en un segon bucle el qual recorrerà l’eix de 

les y, s’inicialitzen tres variables auxiliar noves que serviran per guardar els valors puntuals 

de cada píxel per a cada canal de color. Tenim un tercer bucle que recorrerà el vector de 

les imatges carregades, amb el qual es podrà treure el valor de cada píxel per cada canal 

en cada posició de coordenades. Una vegada es te el nou valor es va sumant al que ja hi 

havia registrat. Es surt del bucle i amb l’ajut de la funció putpixel s’omplen els valors de 

la nova imatge. Finalment, s’ajunta tot als valors del column_values i aquest a la llista 

values creada al principi. 

Amb aquest procediment, la imatge resultat queda tal que: 

 
Il·lustració 25: Suma de valors JPG 

  
Com es pot comprovar la imatge surt totalment negra, ja que no hi ha suficient nivell de 

llum com per que aparegui res. 

 

o Versió 0.2 

En aquesta versió s’inclou la funció normalitzar, que equalitza l’histograma de la imatge per 

tal d’aconseguir un millor resultat. L’explicació de com funciona aquesta funció està a 

l’apartat 2.4.5. 

En quant al resultat que pot causar aquesta funció es: 

 
Il·lustració 26: Suma de valors JPG amb normalització 
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Sembla que el resultat sigui una sopa de punts blancs aleatoris però al centre de la imatge 

i de forma molt dèbil es por observar com hi ha una forma d’hominoide. Això es 

corresponent, ja que si es pogués veure la imatge original amb un bon nivell de llum es 

veuria que s’ha tingut un ninot de Playmobil com a model.  

o Versió 0.3 

En aquesta versió s’integrava el format DNG. Si es tenen en compte els passos preliminars 

explicats a l’apartat 2.4.7, les imatges sortides amb el dcraw no eren vàlides, ja que no 

s’era capaç de carregar en memòria els .ppm resultants d’aquesta aplicació. 

Llavors es va optar per utilitzar la llibreria rawpy. Amb això s’adquirien dos millores, la 

primera es que es podia fer la càrrega de les imatges i per tant es podria treballar amb 

elles. I la segona era que, al ser una llibreria, el sistema està integrat al codi i per tant no 

cal fer trucades al sistema ni fer cap comanda extra com les que es feien amb dcraw. 

Però encara persistia el problema de la sobre il·luminació de les imatges, cosa que en feia 

fer una nova forma de processar diferent de les JPG, ja que si s’anava sumant al final la 

imatge sortiria totalment blanca.  

 
Il·lustració 27: Suma valors DNG 

 
Degut això es va optar per treure un sistema que en comptes de sumes faci un promitg 

dels valors de cada píxel i així poder treure una imatge mínimament decent, encara que no 

fos la idea inicial. 

 
Il·lustració 28: Pormitjat valors DNG 

Resultat el quan es pot veure que no és l'esperat. 
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o Versió 0.4 

En aquest punt es troba una solució a una cosa que semblava que s’havia deixar per 

impossible: la lluminositat de les imatge RAW. Com bé s’ha anat explicant al llarg d’aquest 

estudi, les imatges RAW extretes tant per dcraw com per rawpy sortien amb una 

sobreexposició molt alta, cosa que donava casi per perduda la imatge i casi inservible per 

al filtre. 

Cercant en la documentació de rawpy es va observar com una de les funcions del post 

processament era una auto lluminositat, per tant, si es deshabilitava aquesta opció es 

podran veure les imatges com el DNG al natural, sense aquesta sopa de soroll per sobre. 

 
Il·lustració 29: DNG passat per rawpy sense excés de lluminosotat 

 
Amb l’ajut de la funció normalitza s’aconsegueix que el resultat sigui: 

 
Il·lustració 30: Suma de valors DNG sense excés de lluminositat 

 

o Versió 1.0 

Per fi s’arriba a la versió definitiva del filtre, la qual ha costat de trobar. El resultat donat es 

un gran gruix de píxels sorollosos i amb una forma hominoide al centre de la imatge que 

es fa difícil de veure a simple vista, per això es van provar diferents canvis en la imatge per 

veure si es resultat es podia distingir millor. 
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Primerament es va optar per fer un denoise, amb la funció 

cv2.fastNlMenasDenoising() de OpenCV, de la imatge i així perdre alta freqüència, 

que es la que ens genera el soroll (59).  

 
Il·lustració 31: Suma de valors DNG normalitzats amb denoise 

 
La imatge va millorar una mica, ja que ara la forma del ninot era una mica més distingible, 

encara que no del tot. 

Després es va provar a fer càlculs del les altes freqüències per tal de restar-les a la imatge 

original, també es va afegir un denoise, es va restar per components, etc. Semblava que el 

resultat no era del tot l’esperat i es van fer moltíssimes proves per veure quina era la millor 

imatge final. Però, certament, totes es veien molt similars i per tant es va decidir tirar 

endarrere i fer un denoise a la imatge normalitzada però amb la petita inclusió de la 

separació per canals de color.  

#Creo una variable amb la imatge normalitzada 
norm_image = normalitzar(final_image) 

 

Abans de res es fa la normalització de la imatge resultat. Fruit d’això es fa la separació per 

canals de color. Aquesta separació es fa per aprofitar només el canal vermell, ja que per 

construcció de la càmera es treu profit de la poca qualitat del filtre infraroig. 

R, G, B = cv2.split(norm_image) 

 
Una vegada es té la imatge separada per bandes de colors es fa el denoise però només 

del canar vermell (R) i es fa el guardat de la imatge amb la instrucció cv2.imwrite() i 

amb el paràmetre del nom de l’arxiu conformat per el nom del filtre i de la funció 

data_diaria(). 

#Faig el denoise de la imatge normalitzada 
deno_imatge = cv2.fastNlMeansDenoising(R,None,100,7,21) 

  
#Guardo la imatge 
cv2.imwrite("visio_" + data_diaria() + ".JPG", deno_image) 
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2.5.5. Bracketing 

El bracketing (60), a vegades també anomenada HDR de les sigles en anglès high dinamic 

range, és una tècnica fotogràfica molt utilitzada per als fotògrafs d’arquitectura i de 

naturalesa. Consisteix en realitzar des d’un mateix enquadrament diverses fotografies amb 

la particularitat que cadascuna té un valor de lluminositat diferent, és a dir, hi hauran 

imatges subexposades, altres ben exposades i altres sobreexposades. Això serveix 

perquè, una vegada es processin aquestes imatges, es tingui un rang dinàmic major i 

d’aquesta manera les zones obscures no s’empastin i les zones clares no es cremin.  

La forma amb la qual s’aconsegueix aquest resultat es amb la modificació del paràmetre 

EV, de les sigles en anglès exposure value, que ens dona la quantitat de llum que li arriba 

a la zona on s’està enfocant. El valor pot variar entre negatiu i positiu, sent 0 el punt mig i 

la referència per a una exposició idònia.  

La qüestió ve quan hi ha un alt contrast dintre de la imatge, en la qual no es podrà tenir un 

resultat amb un bon rang dinàmic i per tant o es cremen els blancs i el negres agafen 

definició o els negres s’empasten i però els blancs en veuen bé. 

 

Il·lustració 32: Exemple d'imatge en HDR 

• Script 

Aquest script ve heretat de la resta, l’explicació del dades.log està al apartat 2.4.2. 

 

o Versió 1.0 

Aquest filtre només ha tingut una sola versió, ja que al tenir moltes coses provinents de la 

resta de filtres s’han pogut adaptar i fer-ho pràcticament a la primera.  

El filtre comença donant uns valors inicials, aquest valors o dades son el total de fotos que 

s’han de fer i el tipus de porpset que utilitza la càmera, ja que es treballa en part amb el 

Property Case (30). 

total_fotos = 13 
tipus_prop = get_propset() 

 

A més s’han de fixar els valors tant del flash com de l’exposició EV inicial. En aquest cas 

es treballa amb el valor 2 per al flash, que significa que estarà deshabilitat i amb una 

exposició de -200, però cal recordar l’efecte de la coma fixa utilitzada per CHDK que dona 

un valor EV real en -20. 

val_flash = 2 --Flash deshabilitat 
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val_exp = -200 --Exposura inicial 

 
Seguidament es busca quin és el tipus de propset que es reconeix i s’aplica la inutilització 

del flash. 

if tipus_prop == 1 then 
set_prop(16,val_flash) --Deshabilitar el flash 

else --La resta de processadors (o propsets) utilitzen els mateixos 

llocs de memòria 
set_prop(143,val_flash) --Deshabilitar el flash 

end 

 
S’inicia el programa amb el ja clàssic missatge de no tocar la càmera mentre es realitza el 

procés. 

--Inici del programa i avís a l'usuari 
log("Bracketing") 
print "BRACKETING" 
print "No tocar la càmera durant els pròxims segons" 
print "El procés comença en:" 
print "3" 
sleep(1000) 
print "2" 
sleep(1000) 
print "1" 
sleep(1000) 
print "NO TOCAR" 

 

La presa de les imatges es fa a través d’un bucle. Es fa la selecció del valor de l’exposició 

a través de la funció set_ev(), es dispara la imatge, es guarda la imatge dintre de l’arxiu 

de registre i es treu per pantalla quina imatge s’ha realitzat del total_fotos inicialment 

previst (30). 

for i = 1, total_fotos do 
set_ev(val_exp) 
shoot() 
log("IMG_".. string.format("%04d",get_exp_count())..".JPG") 
print("Foto num: ", i, " de ", total_fotos) 
val_exp = val_exp + 40 

end 

 
L'última operació dintre d’aquest bucle és l’augment de l'exposició. El paràmetre suma 4 

cada vegada al valor d'exposició real fins arribar a  +32 EV. 

El programa acaba amb el tancament de l’arxiu de registre. 
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• Programa 

Aquest programa sols té una única versió. La majoria de funcions i processos que no son 

pròpiament la realització del filtre com la forma de funció i la càrrega d’imatges en memòria 

estan relatats en els apartats 2.5.2 i 2.4.7 respectivament. 

 

o Versió 1.0 

Una vegada es tenen les imatges carregades s’inicia el procés d’alineament d’aquestes. 

Això ajudarà a l’hora de tenir una imatge resultant sense desviacions. Primerament es crea 

l’alineador amb la funció cv2.createAlingnMTB() i després es processa mitjançant la 

funció process() (51). 

alinear_imatges = cv2.createAlignMTB() 
alinear_imatges.process(imatges, imatges) 

 

S’han de crear el marges on ubicar la imatge i una vegada es tenen es processen. El 

resultat es pot considerar com el final. 

mergeMertens = cv2.createMergeMertens() 
imatge_fusionada = mergeMertens.process(imatges) 

 

Per a les imatges en DNG s’ha de fer un procés extra. S’ha de convertir l’espai de color 

RGB al BGR de OpenCV. D’aquesta menera s’invertiran els colors vermell i blau per a tenir 

un imatge correcta. 

if auxVers == "DNG": 
    imatge_fusionada = cv2.cvtColor(imatge_fusionada, 

cv2.COLOR_RGB2BGR) 

 
Finalment es guarda la imatge mitjançant la funció cv2.imwrite() però amb un detall. 

El resultat de la imatge_fusionada es una matriu amb valors compresos entre 0 i 1, 

per tant s’ha de multiplicar per 255 per tal de tenir la imatge correcta. 

cv2.imwrite("bracketing_" + data_diaria() + ".JPG", imatge_fusionada * 

255)  

 

2.5.6. Timelapse 

El timelapse (61), o tècnica de la càmera ràpida, es una tècnica fotogràfica molt popular 

utilitzada tant en fotografia com el cinematografia. Mostra diversos motius o successos que 

per general passen molt lentament i són imperceptibles per l’ull humà. Aquest efecte 

s’aconsegueix en càmera ràpida, és a dir, que tot el que s’hagi capturat es mogui 

ràpidament per tal de que es pugui veure i tingui sentit a simple vista. Normalment aquest 

efecte es veu amb l'obertura o tancament d’una flor, el moviment dels núvols o les postes 

de sol entre d’altres. 

Es plantejaven dues possible solucions per aconseguir un timelapse. La primera, que fou 

descartada, consistia en gravar un vídeo d’uns cinc minuts per a posteriorment agafar els 
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frames intra, els quals tenen una millor qualitat, i situar-los tots de seguit creant així la 

càmera ràpida. En segon lloc, i com la idea que es va implementar, va ser fer captures 

d’imatges en bona resolució durant un cert temps per tal de després unir-les totes en un 

sol video. 

 

 

• Script 

Com bé s’ha dit en alguns altres filtres, el sistema de guardat de l'arxiu de registre està a 

l’apartat 2.4.2 i la l’estructura  ve heretada de la resta de scripts. 

Abans de fer el script s’havia de tenir en compte quantes imatges calia fer. Aquest no era 

un procés trivial, ja que depenia també de la capacitat de la tarjeta a l’hora de guardar. Així 

doncs, mesurant quan ocupava cada imatge RAW i quant cada imatge JPG es va arribar a 

la conclusió que es poden fer 80 imatges. El límit està una mica més enllà, en el 86-87 però 

es va decidir donar una mica de marge i no saturar emplenant la tarjeta. 

total_fotos = 80 

 
A més d’això s’ha d’estimar quant de temps es vol que la càmera estigui fent fotos. Quant 

més temps més coses diferents succeiran però també pot generar una sensació estranya 

de com si es fes una presentació de diapositives sense sentit entre una imatge i la següent. 

Dit això es va agafar com a referència un temps prudencial de 5 minuts. Si es fan els càlculs 

ens trobem que s’ha de fer una imatge cada: 

5 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑠

80 𝑖𝑚𝑎𝑡𝑔𝑒𝑠
= 3750 𝑚𝑖𝑙𝑖𝑠𝑒𝑔𝑜𝑛𝑠 

Això doncs, durant la presa de les imatges hi haurà d’haver una espera de 3750 milisegons 

entre una fotografia i la següent. 

for i = 1, total_fotos do 
shoot() 
sleep(3750) 
log("CRW_".. string.format("%04d",get_exp_count())..".DNG") 
print("Foto num: ", i, " de ", total_fotos) 

end 

 
Com es pot observar a la figura anterior es troba de nou amb un bucle per tal de fer les 

imatges seguides. El més interessant és la funció sleep(), que es la que ens donarà 

aquest temps de pausa entre una imatge i la següent. 

Certamen passa més temps que aquests 3750 milisegons, ja que la càmera fa la fotografia, 

la guarda en la targeta, s’espera, escriu sobre l’arxiu de registre i mostra per pantalla el 

numero d’imatge que portat respecte del total_fotos, però es considera un temps 

menyspreable. 

Finalment es tanca l’arxiu de registre. 
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• Programa 
o Versió 0.1 

OpenCV tenia disponible a la seva llibreria una funció per escriure vídeo amb selecció de 

format inclosa. El programa va començar com de costum, amb la càrrega dels arxius en 

memòria. Seguidament s’extreia de la primera imatge l’amplada i l’alçada respectivament 

per tal de donar-li les dimensions al vídeo. També hi havia una variable anomenada fps a 

la qual se li assignaven els fotogrames als quals correria el vídeo. 

w, h, color = frames[0].size 
fps = 25 

 
Una vegada es tenen aquest paràmetres s’aplicava la funció cv2.videowriter(). 

Aquesta funció consta de diverses parts. Primerament se li ha de passar el string del nom 

amb el qual es vol que s’escrigui el vídeo juntament amb l'extensió. El segon es el fourcc, 

això és el codificador de vídeo, el qual se li poden passar una gran quantitat de formats 

diferents. Seguidament s’havia de posar els fps i per últim el tamany del vídeo amb w i h 

extretes anteriorment (51). 

fourcc = cv2.VideoWriter_fourcc(*'MP4V') 
sortida = cv2.VideoWriter(‘timelapse_’ + data_diaria() + ‘.mp4’, 

fourcc, fps, (w,h)) 

 
Una vegada es tenia el vídeo creat s’havia d’omplir. Per això s’utilitzava un bucle en el qual 

es recorren totes les imatges carregades en la variable images. Dintre del bucle s’escrivia 

cada imatge com a un frame del nou vídeo amb la funció write() (51). 

for img in images: 
sortida.write(img) 

 
Finalment es tancava el vídeo amb: 

sortida.release() 

 
No hi hagut cap problema de compilació, ni tan sols un warning. Es crea un arxiu de vídeo 

però no es pot reproduir. L’error que es dona es que està corromput o que no hi ha el 

codificador necessari per visualitzar-lo. Buscant per la configuració de l'ordinador es veu 

que estan tots els codificadors correctament instal·lats i, per moltes voltes que si li pogués 

donar, no hi havia una clara solució. 

  

o Versió 1.0 

En aquesta versió es descarta treballar amb OpenCV, ja que la funció que ens proporciona 

no funciona correctament. La solució es troba en la utilització del codificador ffmpeg (24).  

ffmpeg es una col·lecció de software lliure que permet gravar, transcodificar i fer streaming 

de vídeo i àudio. La primera versió fou desenvolupada durant els inicis del segle XXI. Es 

un programa de línia d’ordres que es capaç d'escollir un còdec només amb l'extensió que 

se li apliqui. 
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Amb aquest aplicatiu no cal fer la càrrega d’imatges, ja que el sistema de ffmpeg té el seu 

propi. Això sí, encara que no hi hagi càrrega s’ha de comprovar amb quin format d’imatges 

es treballa. Per tant, les variables inicials seran les següents: 

auxVers = arxius[0][len(arxius[0])-3] + arxius[0][len(arxius[0])-2] + 

arxius[0][len(arxius[0])-1] 
fps = 25 
w = 1920 
h = 1080 
entrada = '' 
inicial = '' 

 

Primerament es fa el reconeixement del format amb la variable auxVers. Es segueix dient 

al programa quina quantitat d’imatges per segon es volen a través de la variable fps, amb 

un total de 25. Com que no hi ha càrrega de les imatges no es pot saber l’amplada i l’alçada 

d’aquestes, per tant s’ha optat per guardar el vídeo en format full HD 1920x1080. Amb els 

fps i les dimensions del vídeo es compleix l'estàndard PAL. Per finalitzar amb les variables 

inicials tenim dos strings buits que ens ajudaran durant el procés. 

El primer string que s’utilitzarà serà inicial. Aquesta variable contindrà el número de la 

primera imatge de la llista arxius. El sistema de ffmpeg necessita aquesta variable per 

saber on començar a carregar. Es crea de la següent forma: 

for i in range(len(arxius[0])-8,len(arxius[0])-4): 
inicial = inicial + arxius[0][i] 

 
Seguidament s’ha de veure quina és l’adreça de les imatges, ja que cal recordar que aquest 

filtres estan pensats per que puguin funcionar de forma universal. Això es fa mitjançant un 

bucle des de l'inici del primer string rebut per la llista arxius fins a l'últim caràcter menys 

9, d’aquesta forma s’elimina la part \IMG_XXXX.JPG i es deixa només l’arrel. Hi ha un 

condicional al mig, ja que les barres separadores s’han d’escapar. Com de forma original 

no ho estan es fa un sistema que detecta quan el caràcter que s’està llegint es una barra i 

si ho és afegeix una altra, sinó afegeix el caràcter normalment. 

for i in range(len(arxius[0])-9): 
if arxius[0][i] == "\\": 

entrada = entrada + '\\' 
else: 

entrada = entrada + arxius[0][i]  

 

Ara es necessita formar la instrucció que se li passarà com a paràmetre al executador de 

comandes de Python. La línia té diverses parts: 

instruccio = 'ffmpeg -hide_banner -loglevel error -start_number ' + 

inicial + ' -i ' + entrada +'_%4d.' + auxVers + ' -framerate ' + str(fps) 

+ ' -s:v ' + str(w) +'x' + str(h) + ' timelapse_' + data_diaria() + 

'.mp4' 

 
Primerament trobem la paraula clau que executa el sistema: ffmpeg. Seguidament de -

hide_banner i -loglevel error que serviran per evitar que surti informació del procés 
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per pantalla. Es segueix amb -start_number a la qual se li afegeix la variable inicial, 

creada anteriorment. Aquesta és la primera imatge de la llista i per tant el la que ha de 

començar a processar. Es segueix indicant l’entrada amb variable -i acompanya de l’string 

entrada, que conté l’adreça d’on s’agafen les imatges, juntament amb el format %4d que 

significa que s’han d’agafar totes les que tinguin 4 dígits, i tot això acabat amb auxVers 

que conté l'extensió de les imatges. Seguidament es posa la quantitat d'imatges per segon 

amb la instrucció -framerate acompanyada de la conversió a string de la variable fps. 

A continuació es troba la instrucció -s:v que indica l'amplada i l’alçada i per tant 

s’afegeixen les versions passades a string de w i de h respectivament. Finalment es posa 

el nom a l’arxiu final, que serà el video, en aquest cas serà timelapse acompanyat de la 

funció data_diaria() i amb l’extensió .mp4 (24).  

 

• Comentari final 

S’ha de tenir en compte que per a la bona realització d’aquest filtre s’ha de vigilar de tenir 

la targeta buida d’imatges anteriors abans de començar amb el procés per dos motiu. El 

primer es que es pot emplenar la targeta del tot i que el procés s’aturi sense finalitzar 

satisfactòriament degut a aquest error i que en el cas que hi hagués alguna imatge antiga 

es possible que es coli dintre del vídeo com a frame. 

 

2.5.7. Mode nit 

Amb l’augment de la fotografia mòbil moltes marques han apostat per que els usuaris 

puguin fer imatges que abans eren impensables si no disposaves d’una càmera 

professional. Un dels sistemes que està integrat en la majoria de dispositius i que causa 

furor es el mode nit. Aquest mode et permet realitzar imatges de nit amb bona qualitat i 

nitidesa sense necessitat d’un trípode. Fins i tot es pot arribar a fer astrofotografia amb 

resultats espectaculars. 

D'acord aquesta premissa es va plantejar durant aquest estudi fer algun tipus de mode nit 

que, salvant les distàncies, millori una mica una imatge tal qual. L’idea principal era que es 

realitzes una fotografia amb una alta velocitat d’obturació i gran ISO i que després, amb 

l’ajuda dels darks, s’eliminés el soroll de tèrmic i elèctric intrínsec de la càmera. 

Un dark (62) es una imatge que fa la càmera just després de capturar una fotografia. 

Normalment dura ⅔ del que ha durat la fotografia inicial. Amb un processament el soroll 

tèrmic i elèctric s’elimina per tal de donar una millor qualitat i nitidesa. 

Com es comprovarà al llarg de l’explicació del filtre, han sorgit inconvenients que han fet 

canviar la idea d’aquest. 

 

• Script 

Aquest script hereta molta part de la resta del filtres. 
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o Versió 0.1 

Aquesta la primera versió que fou descartada per un error de la càmera i va canviar el sentit 

inicial del filtre. 

Es comença partint de la premissa que es podria fer una imatge sense dark, així utilitzant 

els Property Case. Seguidament es feia una segona imatge amb l'obturador tancat per tal 

de fer una espècie un dark de forma pròpia. Desprès, durant el procés de l’ordinador es 

faria la resta d’aquestes dues i es comprovaria el resultat. 

 

Primerament s’havia de veure quina era la forma per tal de fer una imatge sense dark. 

Dintre de les funcions pròpies de CHDK ens trobem que hi ha una funció que anul·la, 

automatitza o obliga a fer el dark. Aquesta funció es set_raw_nr(). Cal comentar que 

en principi serveix només per imatges RAW i que les JPG van per un altre sistema. 

Ara la qüestió era com trobar la forma de tancar l’obturador. Cercant per el fòrum de CHDK 

es va trobar una possible solució. Resulta que hi han dos tipus de sistemes operatius 

diferents dintre de les càmeres Canon, d’acord que un es per càmeres compactes més 

noves i amb millors prestacions que les primeres. Així doncs és a buscar un sistema 

que  donés quin és el sistema el qual es treballa. 

bi=get_buildinfo() 
if bi.os=="vxworks" then 

closeproc="CloseMShutter" 
openproc="OpenMShutter" 
if (call_event_proc("InitializeAdjustmentFunction") == -1) 

then 
error("InitAdjFunc failed") 

end 
elseif bi.os=="dryos" then 

closeproc="CloseMechaShutter" 
openproc="OpenMechaShutter" 
if (call_event_proc("Mecha.Create") == -1) then 

if (call_event_proc("MechaRegisterEventProcedure") == -1) 

then 
error("Mecha.Create failed") 
end 

end      
else 

error("Unknown OS:" .. bi.os) 
end 

 
Amb la funció get_buildinfo() s’extreu quin sistema estem treballant. En el cas de la 

Canon IXUS 100IS es el dryos. Dintre d’aquest sistema es cridaven a les funcions per tal 

d’obrir i tancar l'obturador a més de fer un sistema de seguretat per ambdós sistemes 

operatius (30) (33). 

Una vegada es té fet això, on ja es sabia quines eren les funcions que els permeten obrir i 

tancar l’obturador mecànic a voluntat es van crear unes funcions pròpies per poder-ho 

situar durant el programa i no estar fent la crida tota l’estona.  
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close mechanical shutter 
function closeshutter() 

if (call_event_proc(closeproc) == -1) then 
print("closeshutter failed") 

end 
end 

 
open mechanical shutter 

function openshutter() 
if (call_event_proc(openproc) == -1) then 

print("openshutter failed") 
end 

end 

 
Llavors es va muntar tot el sistema de fer les imatges tal què: 

--Realització de les imatges i registre al fitxer de dades 
--IMATGE 
set_raw_nr(1) --Fixar la NO presa del dark 
openshutter() 
shoot() 
log("IMG_".. string.format("%04d",get_exp_count())..".JPG") 
print("Foto num: 1 de 2") 

 
--DARK 
set_raw_nr(1) --Fixar la NO presa del dark 
closeshutter() 
shoot() 
log("IMG_".. string.format("%04d",get_exp_count())..".JPG") 
print("Foto num: 2 de 2") 

 
Aquí ha esdevingut el problema, ja que la trucada per al tancament del obturador no està 

habilitada degut a un error.  

Resulta que el model de càmera que s’està utilitzant per aquest estudi es tan antiga que el 

CHDK no pot interpretar el sistema de trucades al sistema aleatori de Canon i tampoc cridar 

als Events Procedures. De totes maneres, a la web on s’explica això hi ha un avís de 

responsabilitat que s’ha de tenir en compte, ja que sinó es pot fer malbé de forma 

irreversible (63). 

Es va buscar un altre sistema que permetés tancar i obrir l’obturador a voluntat però no es 

va trobar. Davant aquesta situació es va decidir canviar d'idea inicial i replantejar el filtre. 

Així doncs es va voler observar quin era el canvi en quant a la relació senyal-soroll que hi 

havia a les imatges amb i sense dark. 

 

o Versió 1.0 

En aquesta versió simplement es va optar per utilitzar la funció set_raw_nr() vista 

anteriorment. 

Així doncs el programa comença donant les dades inicials, que en aquest cas només 

s’aplicarà a la desactivació del flash. 
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--Dades inicials 
val_flash = 2 --Flash deshabilitat 

 
Seguidament es comprovarà quin tipus de Property Case s’està utilitzant per tal de fer el 

canvi en la memòria. 

--Establiment dels valors segons propset (Tipus de processador DIGIC 

incorporat) 
if tipus_prop == 1 then 

set_prop(16,val_flash) --Deshabilitar el flash     
else --La resta de processadors (o propsets) utilitzen els mateixos 

llocs de memòria 
set_prop(143,val_flash) --Deshabilitar el flash 

end 

 
Seguidament es crea l’avís a l’usuari per tal de que no toqui la càmera mentre s’està 

realitzant el procés. 

--Inici del programa i avís a l'usuari 
log("Nit") 
print "MODE NIT" 
print "No tocar la càmera durant els pròxims segons" 
print "El procés començarà en:" 
print "3" 
sleep(1000) 
print "2" 
sleep(1000) 
print "1" 
sleep(1000) 
print "NO TOCAR" 

 
I finalment la realització de les imatges sense i amb dark respectivament. 

--Realització de les imatges i registre al fitxer de dades 
--Sense dark 
set_raw_nr(1) --Fixar la NO presa del dark 
shoot() 
log("IMG_".. string.format("%04d",get_exp_count())..".JPG") 
print("Foto num: 1 de 2") 

 
--Amb dark 
set_raw_nr(2) --Fixar la presa del dark 
shoot() 
log("IMG_".. string.format("%04d",get_exp_count())..".JPG") 
print("Foto num: 2 de 2") 

També es creen els dos fitxers segons es vulgui fer en JPG o en DNG. 
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• Programa 

Així doncs, com la idea s’ha convertit en la recerca i comparació del la relació senyal-soroll, 

s’ha de buscar com extreure i determinar aquesta relació. 

 

o Versió 1.0 

La primera versió es la definitiva, ja que no hi ha hagut massa misteri. S’inicia el programa 

fent la càrrega de les imatges en memòria i després sent transferides a la funció que calcula 

aquest SNR. 

El resultat de la funció es mostra per pantalla de forma convencional. 

for i in range(len(imatges)): 
valor_snr = snr(imatges[i]) 
print("La relació senyal-soroll de la imatge es: ", valor_snr) 

 

• Funció snr 

Realment no tenim ni la senyal pura sense soroll ni el soroll pur sense senyal, per tant es 

fa una estimació de que pot ser cada cosa. El soroll en aquest cas no serà totalment 

aleatori, ja que el que busquem es el provocat per la càmera de forma tèrmica i elèctrica, 

que sol ser molt semblant entre imatges (64). 

D’acord això trobem que el contingut de la imatge s’assembla a la mitjana d’aquesta i la 

desviació estàndard és més semblant al tipus de soroll que busquem, ja que serà estàtic. 

Per tant la funció comença passant per paràmetre la imatge d’entrada, amb els eixos fixats 

a través de la variable axis. I els graus de llibertat Delta, que es el divisor utilitzats en els 

càlculs. Aquest representa el nombre d'elements N-ddof. Per defecte es 0. 

Una vegada s’entra dintre de la funció s’interpreta com a array de Numpy l’entrada. Es la 

fa mitjana d’aquesta amb la funció means() i la desviació estàndard amb la funció std() 

on se li passen per paràmetre les variables axis i ddof vistes anteriorment i 

respectivament (50). 

Una vegada ja està fet el càlcul d’ambdues mesures es procedeix complir amb l’equació a 

través de la funció np.where(), la qual se li passa per paràmetre que si la desviació dóna 

un resultat de 0 el resultat final sigui 0, per tal de que no es creï una indeterminació i 

provocar així un error. En el cas de que no sigui zero es procedeix amb la divisió de la 

variable m amb sd. 

Per que sigui un únic valor es torna a fer un mean() de la sortida i així tenir la mitjana de 

tota la imatge i no píxel per píxel. 

def snr(entrada, axis = 0, ddof = 0): 
entrada = np.asanyarray(entrada) 
m = entrada.mean(axis) 
sd = entrada.std(axis = axis, ddof = ddof) 
sortida = np.where(sd == 0, 0, m/sd) 
return np.mean(sortida) 
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2.5.8. Pinhole 

Quan es treballava amb fotografia química hi havien un tipus de càmeres molt especials, a 

la part que senzilles i delicades. Les pinhole cameras (65), o càmeres estenopeiques, són 

càmeres que no tenen d’una lent, objectiu fotogràfic o sistema òptic en general que ha estat 

substituït per un forat mil·limètric que deixa passar una quantitat de llum ínfima per formar 

aquesta imatge. 

La idea d’aquest filtre no és prescindir del sistema òptic, ja que no es pot extreure ni es pot 

intercanviar, sinó simular l’efecte circular que es creava en aquest tipus d’imatges. 

 

 

Il·lustració 33: Exemple efecte càmera estenopeica 

• Script 

o Versió 1.0 

Aquest script es el més senzill de tots, ja que només es busca treure una sola imatge per 

processar. D’aquesta manera, sense tenir en compte la creació del l’arxiu de registre, 

queda tal que: 

log("Pinhole") 
print "Pinhole" 
print "No tocar la càmera durant els pròxims segons" 
print "El procés comença en:" 
print "3" 
sleep(1000) 
print "2" 
sleep(1000) 
print "1" 
sleep(1000) 
print "NO TOCAR" 

 
I simplement després: 

shoot() 
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El script acaba amb el tancament del fitxer LOG. 

I com tots els filtres té la seva versió per JPG i per DNG. 

 

• Programa 

S’havia de pensar en com fer alguna cosa així.  La idea era fer convolucionar una imatge 

d’entrada amb un disc d’Airy, que no es més que una sinc en dues dimensions, però atesa 

a la seva complexitat i la seva semblança amb un cercle sòlid es va optar per la utilització 

d’aquest darrer. Per tant s’havia de crear aquest cercle d’alguna manera. 

 

o Versió 1.0 

La versió inicial va ser la definitiva, ja que només s’havia de buscar una forma de crear 

aquest cercle. Abans de res es carreguen les imatges, com es pot veure a l'apartat 2.4.7. 

Dintre de les funcions de OpenCV es va trobar l’eina cv2.circle() que crea un cercle 

amb uns paràmetres determinats. Així doncs s’estimen unes variables inicials per poder-lo 

crear (51).  

Primerament s'indica de quan ha de ser de gran la imatge inicial, ja que total la resta de 

valors depenen d’aquest de forma directa. En aquest cas s’ha pres com a valor 24 píxels 

d’amplada i d’alçada. El valor s’ha anat ajustat per treure el resultat desitjat. Es segueix 

amb la creació de la imatge_inicial amb l’ajut de la funció Image.new() de Pillow, on 

s’indica el format RGB, les dimensions de l'amplada i l’alçada respectivament i el color, en 

aquest cas negre (38). 

Una vegada es té la imatge s’ha de crear el cercle. Primerament s’ha de dir quin serà centre 

de coordenades d’aquest, com depèn de la variable tamany serà aquesta mateixa variable 

divideixi entre 2. Per el radi tres quarts del mateix, ja que serà la meitat de l’amplada de la 

imatge. El color, que s'indica en forma de vector amb els tres colors serà totalment blanc i 

per tant s’ha de introduir el valor 255 per a cada component. Seguidament es troba amb 

la variable thickness, que indica el gruix de la línia del cercle. Com ha de ser un cercle 

sòlid s’indica -1. Finalment s’arriba a la creació del cercle a través de la funció 

cv2.circle on se li passen per paràmetre els valors i variables descrites anteriorment. 

#Creació del cercle 
bar1 = Bar('Creant el cercle', max=7) 
tamany = 24 
bar1.next() 
imatge_inicial = Image.new('RGB', (int(tamany), int(tamany)), 

color='black') 
bar1.next() 
center_coordinates = (int(tamany/2), int(tamany/2)) 
bar1.next() 
radius = int(tamany/2) 
bar1.next() 
color = (255, 255, 255) 
bar1.next() 
thickness = -1 
bar1.next() 
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kernel = cv2.circle(np.array(imatge_inicial), center_coordinates, 

radius, color, thickness) 
bar1.next() 

  
Una vegada es té la imatge i el cercle s’ha de passar a format matricial per que la funció 

que les convolucionarà pugui treballar-les. 

kernel = np.asarray(kernel) 

La convolució s’ha de fer per cada un dels canals de color per tant s’han de separar en 

cada un dels seus espectres (51): 

#Separació per componets de color 
bar2 = Bar('Separació per components de color', max=2) 
R, G, B = cv2.split(imatges[0]) 
bar2.next() 
k1, k2, k3 = cv2.split(np.float32(kernel)) 

bar2.next() 

 
Es fa la convolució per cada component de color (66): 

#Convolució per cada un dels canals de color 
bar3 = Bar('Convolució per canals de color', max=4) 
conv_R = ndimage.convolve(R, np.asarray(k1)) 
bar3.next() 
conv_G = ndimage.convolve(G, np.asarray(k2)) 
bar3.next() 
conv_B = ndimage.convolve(B, np.asarray(k3)) 
bar3.next() 
imatge_conv = cv2.merge((conv_R , conv_G , conv_B )) 
bar3.next() 

 
Si ens fixem amb la matriu de sortida els components tenen valors que no s'adeqüen per 

una imatge de 0 a 255, per tant han de fer alguns processos més per tal d'adequar-les. 

[[7.22530782e-02 4.31091078e-02 4.80011739e-02] 
[9.02273431e-02 5.57654090e-02 5.58732785e-02] 
[4.76851094e+04 3.21300684e+04 2.09100645e+04]] 

 
Inicialment s’ha de crear la imatge final. Amb la funció cv2.merge es tornen a fusionar les 

components de color. Es segueix mitjançant la funció cv2.normalize. Una vegada està 

en un rang de valors entre 0 i 255 es fa el canvi de color de RGB a BGR per tal de poder-

la guardar correctament. Es guarda amb la instrucció cv2.imwrite() passant per 

paràmetre el nom del filtre, la funció data_diaria() i l'extensió juntament amb la variable 

de la imatge. 

img_conv = cv2.merge((highpass_R , highpass_G , highpass_B )) 
img_norm = cv2.normalize(img_conv, None, 255, 0, cv2.NORM_MINMAX , 

cv2.CV_8UC1) 
img_color = cv2.cvtColor(img_norm, cv2.COLOR_RGB2BGR) 
cv2.imwrite("pinhole_" + data_diaria() + ".JPG", img_color) 
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3. Resultats 

3.1. Panoràmica 

Com bé es comenta al desenvolupament del filtre, una imatge panoràmica es aquella que 

mostra un panorama i es distingeix per l’ampli horitzó que cobreix.  

Ambdós sistemes parteixen del mateix nucli d’imatges, que per aquest filtre han sigut les 

següents: 

 

Il·lustració 34: 
Resultat Pano 1 

 

Il·lustració 35: 
Resultat Pano 2 

 

Il·lustració 36: 
Resultat Pano 3 

 

Il·lustració 37: 
Resultat Pano 4 

 

Il·lustració 38: 
Resultat Pano 5 

 

Il·lustració 39: 
Resultat Pano 6 

 

Il·lustració 40: 
Resultat Pano 7 

 

Il·lustració 41: 
Resultat Pano 8 

 

Il·lustració 42: 
Resultat Pano 9 

 

Il·lustració 43: 
Resultat Pano 10 

 

• JPG 

Com es pot veure en la figura X, el resultat és prou bo encara que millorable. Hi ha unes 

restes de diferència de lluminositat que delimiten clarament la zona on el programa ha anat 

cosint cada imatge. Això pot ser per diversos factors, però segurament la gran quantitat de 

llum i el no tenir una exposició fixada va anar fent canviant de tonalitats les imatges segons 

la càmera considerés. 

 

Il·lustració 44: Resultat final panoràmica JPG 

• DNG 

En format RAW ha passat una cosa semblant però no tant exagerada. Hi han marques 

durant tota l’escena, però, com s’ha dit abans, devien ser qüestió de com s’han realitzat les 

imatges i la qualitat de la llum que qüestió del filtre en si. 
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Il·lustració 45: Resultat final panoràmica DNG 

A més dels aspectes intrínsecs del filtre es poden trobar unes subtils diferències en qual a 

la forma de la imatge. Això és degut a que les JPG, a part de ser comprimides, passen per 

un procés digital a la pròpia càmera on es fa una correcció de la lent i també una correcció 

de les aberracions cromàtiques de la mateixa. Degut això la imatge DNG surt amb més 

distorsions i alguns artefactes.  

 

3.2. Bomba de neutrons 

En aquest filtre es buscava poder eliminar qualsevol part mòbil de l’escena. El sistema 

implantat ha donat alguns fruits, encara que millorables. Els dos sistemes han partit de les 

següents imatges: 

 

Il·lustració 46: 
Resultat bomba 1 

 

Il·lustració 47: 
Resultat bomba 2 

 

Il·lustració 48: 
Resultat bomba 3 

 

Il·lustració 49: 
Resultat bomba 4 

 

Il·lustració 50: 
Resultat bomba 5 

 

Il·lustració 51: 
Resultat bomba 6 

 

Il·lustració 52: 
Resultat bomba 7 

 

Il·lustració 53: 
Resultat bomba 8 

 

Il·lustració 54: 
Resultat bomba 9 

 

Il·lustració 55: 
Resultat bomba 

10 

• JPG 

Com es pot comprovar a la figura X el filtre ha fet la seva feina, ha eliminat els cotxes de la 

carretera deixant el paisatge net.  
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Il·lustració 56: Resultat bomba JPG 

• DNG 

Per a la imatge en RAW trobem un resultat semblant, el filtre ha eliminat els cotxes de la 

carretera. 

 

Il·lustració 57: Resultat bomba DNG 

Certament el filtre funciona bastant bé, encara que millorable. En alguns punts hi han 

artefactes, això és degut a que sempre hi havien cotxes passat per aquella zona i, per tant, 

la seva desviació estàndard era menys elevada.  

Per tal de millorar-ho es podria realitzar amb més imatges, el que permet tenir més 

exposicions, però, al no tenir un entorn controlat és complicat eliminar tots els elements de 

l’escena sense aquests artefactes. 

També cal destacar que aquest filtre triga al voltant de 20000 segons, unes 5 hores, a 

realitzar-se de mitjana, ja que per JPG es una mica menys i per DNG una mica més. Per 

tant, el temps que guanya l’usuari al no estar durant uns minuts amb la càmera quieta en 

un trípode es perd després en el processat.  
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3.3. Visió nocturna 

Aquest filtre es tracta de treure alguna imatge visible del no res a través del soroll residual. 

Els resultats en general han sigut satisfactoris, encara que la raó per la qual s’expliquen no 

es la inicialment plantejada. Les imatges de partida eren: 

 

Il·lustració 58: 
Resultat visió 1 

 

Il·lustració 59: 
Resultat visió 2 

 

Il·lustració 60: 
Resultat visió 3 

 

Il·lustració 61: 
Resultat visió 4 

 

Il·lustració 62: 
Resultat visió 5 

 

Il·lustració 63: 
Resultat visió 6 

 

Il·lustració 64: 
Resultat visió 7 

 

Il·lustració 65: 
Resultat visió 8 

 

Il·lustració 66: 
Resultat visió 9 

 

Il·lustració 67: 
Resultat visió 10 

Com es pot observar, les imatges de partida son totalment negres i sense res visible a 

simple vista. L’escena muntada per aquest filtre, per tenir una referència, era aquesta: 

 

Il·lustració 68: Escena inical visió 

• JPG 

El resultat en JPG ha sigut bo, encara que no del tot com s’esperava. Justament, 

l'avantatge d’aquest format com es la compressió ha sigut un contrincant contra el que s’ha 

lluitat en la consecució del filtre. Al pràcticament no tenir detall, els valors eren molt propers 

a 0 i per tant només s’han pogut lluir els contorns, els quals tenen petites variacions, que 

sí que han pogut ser captades per els elements del filtre. 
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Il·lustració 69: Resultat Visió JPG 

• DNG 

Per a les imatges en DNG el resultat és molt millor que en JPG. Aquestes imatges no estan 

compreses i per tant es poden veure detalls que d’altra manera no es podrien. La imatge 

resultant és molt sorollosa però deixa veure perfectament els elements de l’escena i la seva 

ubicació a la composició. 

 

Il·lustració 70: Resultat Visó DNG 

La hipòtesis inicial de que a partir del soroll es poden extreure imatges del no res crec que 

ha quedat descartada. La hipòtesi més probable és que aquest filtre sorgeix aprofitant el 

defecte de construcció del filtre infraroig, el qual fa que encara que estiguis en una habitació 

totalment a les fosques pots tenir algun element que produeix aquest sub espectre de llum 

sense que l’usuari es doni compte.  

Encara que, estar dintre d’una habitació totalment a les fosques i que pugui sortir una 

imatge així del no res impressiona molt. 
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3.4. Bracketing 

En aquest filtre es volia posar en marxa un sistema que permetés ampliar el rang dinàmic 

d’una escena mitjançant diverses imatges amb diversos passos EV. Les imatges inicials 

eren les següents: 

 

Il·lustració 71: 
Resultat 

bracketing 1 

 

Il·lustració 72: 
Resultat 

bracketing 2 

 

Il·lustració 73: 
Resultat 

bracketing 3 

 

Il·lustració 74: 
Resultat 

bracketing 4 

 

Il·lustració 75: 
Resultat 

bracketing 5 

 

Il·lustració 76: 
Resultat 

bracketing 6 

 

Il·lustració 77: 
Resultat 

bracketing 7 

 

Il·lustració 78: 
Resultat 

bracketing 8 

 

Il·lustració 79: 
Resultat 

bracketing 9 

 

Il·lustració 80: 
Resultat 

bracketing 10 

 

 

Il·lustració 81: 
Resultat 

bracketing 11 

 

Il·lustració 82: 
Resultat 

bracketing 12 

 

Il·lustració 83: 
Resultat 

bracketing 13 

 

Que com es pot comprovar van d'una situació fosca a una on la imatge pràcticament està 

cremada. 

 

• JPG 

Per a les imatges en JPG, com es pot observar, el resultat és correcte. Potser està una 

mica sobreexposada però es una avaluació subjectiva. 
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Il·lustració 84: Resultat Bracketing JPG 

 

• DNG 

El resultat en DNG ha sigut un molt bon resultat. La imatge final està ben exposada i amb 

un contrast suau entre altes llums i ombres.  

 

Il·lustració 85: Resultat Bracketing DNG 

 

3.5. Timelapse 

Aquest filtre consisteix a que, amb la utilització de ffmpeg poder extreure un vídeo d’uns 

segons d’un seguit de fotografies que s’han pres durant cert temps. En total hi han 80 

imatges però només es deixen algunes mostres per tal de visualitzar l'escena: 

 

Il·lustració 86: Resultat 
timelapse 1 

 

Il·lustració 87: Resultat 
timelapse 2 

 

Il·lustració 88: Resultat 
timelapse 3 

 

Il·lustració 89: Resultat 
timelapse 4 
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• JPG 

Com es pot observar a la captura de pantalla del resultat es veu un reproductor de vídeo 

reproduint el vídeo a partir de les imatges extretes. El vídeo surt perfectament. 

 

Il·lustració 90: Resultat Timelapse JPG 

• DNG 

El vídeo en DNG té unes certes particularitats. La primera es el color, ja que no hi ha cap 

balanç de blancs i es veu tal i com ho interpreta ffmpeg. Per altre costat està el tamany, ja 

que el vídeo està el 1920x1080 però agafa la imatge completa sencera i crea al voltants 

unes barres negres per ampliar-ho a aquestes dimensions. 

 

Il·lustració 91: Resultat Timelapse DNG 

 

3.6. Mode nit 

Aquest filtre consisteix en veure quina és la relació senyal-soroll que hi ha a cadascuna de 

les imatges per tal de veure si la captura o no de darks funciona correctament i de què 

serveix. Així doncs s’han realitzat dos vegades aquest procés. El primer és amb bona 

lluminositat i l’altre forçant la ISO per tal de treure una mica més de soroll. L’escena 

preparada per ambdues imatges ha sigut: 
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Il·lustració 92: Resultat Mode Nit 1 

 

Il·lustració 93: Resultat Mode Nit 2 

Cal destacar per a cada escena hi ha una imatge amb dark i sense. El que significa això 

es que les imatges o resultats que siguin amb aquest element s’ha realitzat l’operació de 

substracció a la càmera mentre que les que no en tenen es que aquest càlcul no s’ha 

realitzat. En general, aquest procés treu punts calents de l’escena però fa augmentar en 

un percentatge molt petit el soroll, ja que la operació de substracció de les imatges el que 

fa es sumar el soroll estadístic d’ambdues imatges. 

 

 
Il·lustració 94: Captura amb dark sense píxel calent 

 
Il·lustració 95: Captura sense dark amb píxel calent 

 

• JPG 

En els resultats de la imatge amb més llum tenim un SNR pitjor que en la que no te llum, 

això és degut a la gran quantitat d’ombres i reflexos que es generen. Individualment trobem 

que la imatge sense dark obté unes dècimes per sobre en quant a relació que la que no en 

té. En aquests casos on hi ha menys llum el resultat segueix sent superior per la imatge 

amb dark que la que sí en té. 

La relació senyal-soroll de la imatge amb llum i sense dark 

es:  7.7837952577351865 

La relació senyal-soroll de la imatge amb llum i amb dark 

es:  7.678261273791543 

La relació senyal-soroll de la imatge sense llum i sense dark 

es:  9.194448736617119 

La relació senyal-soroll de la imatge sense llum i amb dark 

es:  9.174253612147977 
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• DNG 

Per a les imatges en DNG els resultats s'escurcen entre llum i sense. En el cas de les 

imatges amb llum hi ha una diferència mínima de 0.01, però en les imatges sense llum 

aquesta variable marxa fins als 0,001 de tolerància. 

La relació senyal-soroll de la imatge amb llum i sense dark 

es:  5.208034769004315 

La relació senyal-soroll de la imatge amb llum i amb dark 

es:  5.191543673317984 

La relació senyal-soroll de la imatge sense llum i sense dark 

es:  5.437389784147884 

La relació senyal-soroll de la imatge sense llum i amb dark 

es:  5.4312194484828 

Per tant, es pot dir que quan les imatges estan preses a velocitats lentes i gran ISO si que 

es pot veure una diferencia substancial en quant a aquest soroll però que realment es molt 

ínfim i altera molt poc la imatge de sortida. 

 

3.7. Pinhole 

En aquest filtre es volia simular l’efecte que tenen les càmeres estenopeiques. La imatge 

d’entrada va ser: 

 

Il·lustració 96: Imatge Inicial Pinhole 

• JPG 

El resultat de la convolució per a les JPG ha estat bo, era el que s’esperava. Crea un 

desenfoc a partir del cercle i dona la sensació de que realment la imatge estigui feta amb 

una aquestes càmeres. El que si es crea es una vora a la imatge, això es degut a la 

convolució, ja que agafa en aquestes zones píxels fora del rang de la imatge i com no 
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existeixen els hi posa valor 0. Quan més gran sigui el cercle més gran serà el desenfoc i 

més gran serà la vora. 

 

Il·lustració 97: Resultat Pinhole JPG 

• DNG 

Per a les imatges DNG ha succeït el mateix. La única diferencia es la diferencia de 

lluminositat amb la que es veu. 

 

Il·lustració 98: Resultat Pinhole DNG 

 

3.8. Confeti 

Durant el transcurs del projecte hi ha un detall en totes les imatges DNG. A totes les imatges 

surten uns petits punt de colors repartits d’igual manera fos quin fos el processat o imatge. 

Especulant amb que podria ser es va arribar a la conclusió que eren píxels morts. 

El píxels morts, o bad pixels, són píxels que han deixat de funcionar de forma correcta. 

Aquests poden ser blancs o de colors, però pel fet d’aquest estudi només s’han detectat 

del segon cas. Els píxels atrapats en un sol color responen a que un dels tres leds que 
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conformen RGB ha deixat de funcionar i per tant les d’addicions de color surten sense 

aquest color a la barreja.  

Hi han filtres com el Bomba de neutrons o Pinhole on aquest efecte no es nota per efecte 

del propi filtre. Per altra banda, el Bracketing o el panoràmica si es veuen afectats per 

aquest fenomen. 

 

Il·lustració 99: Exemples Confeti - bad píxels 

El perquè d’això no és més que el sensor de la càmera, per edat, s’ha anat deteriorant. A 

més, que ja de per si es una càmera petita i de prestacions limitades, per no dir de gama 

baixa, fa que la construcció i materials no siguin els més resistents i duradors.  

En les imatges en JPG això no succeeix, ja que el processador té un corrector d'aquests 

píxels per tal de passar les imatges en aquest format i per aquest motiu no es veuen, però 

de ser hi són. 

També es va buscar recursos per tal d’eliminar-los però, tenint en compte l’abast i les eines 

disponibles, es va decidir deixar-lo i així obrir la porta a un nou projecte futurible que 

permetés la cerca i reparació d’aquests píxels. 
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4. Comentaris finals 

4.1. Pla de treball 

 

 

4.2. Llista de material 

Element Model 

Càmera Canon IXUS 100IS 

Targeta Imager 2GB 

Lector de targetes Lector convencional USB 

Ordinador Lenovo Legion Y530 

Taula 2: Lista de material 

4.3. Pressupost 

Element Preu 

Targeta 10€* 

Lector 7€* 

Treball personal (8€/h) 2400€** 

  

Total 2417€ 

Taula 3: Pressupost 

*preus aproximats segons el mercat a data d’entrega d’aquest estudi 

**preu segons l’estimació dels convenis de pràctiques de l’ESEIAAT 

 

4.4. Impacte mediambiental i ètica 

L'objectiu principal d’aquest treball és donar una segona vida i explorar els límits d’un tipus 

de càmeres que, per la gran majoria del públic, estan desfasades i oblidades dintre d’un 

calaix. Per aquest motiu, hi ha una implicació mediambiental, que es la de reutilitzar un 

Tasca Inici Final Dies totals 

Concreció del estudi 15/02 14/03 27 
Concreció de la metodologia de treball 22/02 14/03 20 
Recerca d'informació bàsica 15/02 13/06 118 
Escriptura de la memòria 20/03 13/06 85 
Instal·lació del CHDK 15/02 28/02 13 
Familiarització amb CHDK 22/02 14/03 20 
Creació plantilla scripts 15/03 21/03 7 
Lectura dels fitxers des de targeta 22/03 28/03 7 
Desenvolupament del primer filtre 15/03 04/04 20 
Primeres proves 05/04 11/04 7 
Desenvolupament i programació de la resta de filtres 17/04 01/06 45 
Test intensiu i demostracions 15/05 06/06 22 
Ordenació i poliment dels codis 07/06 10/06 3 
Empaquetament del codi 10/06 13/06 3 
Poliment de la memòria 07/06 21/06 15 

    

Totalitat estudi 15/02 21/06 126 

Taula 1: Pla de treball 
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element electrònic prou contaminant per donar-li un ús més enllà de la fita per la que va 

ser dissenyat. Així doncs s’allarga la vida útil i s’endarrereix l’impacte que pot causar el 

reciclatge d’aquestes càmeres sobre la natura. 

 

4.5. Fites aconseguides 

El principal objectiu d’aquest estudi s’ha complert, ja que s’ha pogut veure com a través 

d’una càmera amb prestacions limitades es poden ampliar les seves possibilitats amb 

poques limitacions. Encara que el sistema fet en Python no depèn exclusivament de les 

imatges fetes amb l’ús del CHDK, el hack es torna indispensable per a la automatització de 

la càmera i es un element molt important a l’hora de fer que el sistema sigui fàcil de fer 

servir per a un usuari sense coneixements previs en la matèria. 

Com s'ha pogut veure als resultats, les fites inicialment establertes per a cada un dels filtres 

s’han complert. Cada un amb la seva pròpia vara de mesura i les seves discrepàncies, 

inclús alguns amb fenòmens no esperats però que han ajudat a la consecució d’aquests. 

Particularment s’ha aconseguit el següent: 

• Panoràmica: crear una imatge panoràmica a partir d’un conjunt d’imatges. 

• Bomba de neutrons: cercar i eliminar les parts no estàtiques d’una sèrie d’imatges. 

• Visió nocturna: extreure una imatge visible d’un seguit d’imatges totalment fosques. 

• Bracketing: conformar una imatge amb millor HDR a partir d’un seguit d’imatges 

amb diferent EV. 

• Timelapse: composar un vídeo a partir d’una seqüencia d’imatges. 

• Mode nit: comparació de la relació senyar-soroll d’imatges amb dark i sense dark. 

• Pinhole: simular l’aspecte visual que donen les càmeres estenopeiques.  

 

Encara que, per temps, hi ha hagut un problema que no s’ha pogut solucionar. Com s’ha 

vist en l’apartat 2.4.7 en les imatges fetes en DNG surten una gran quantitat de píxels 

morts, que amb la tecnologia que es tenia més propera i disponible no s’han pogut 

solucionar. 

 

4.6. Conclusions 

S’ha pogut descobrir un món com es el de CHDK. Dintre del seu web hi ha infinitat de 

recursos teòrics, tècnics i pràctics per dur a terme totes les idees d’aquest estudi i moltes 

més. D’aquests mitjans s’han pogut extreure la forma de poder controlar la càmera a 

voluntat. També cal destacar el seu fòrum de dubtes i consultes on, de forma totalment 

desinteressada, diversos usuaris publiquen les seves idees i projectes per tal que la resta 

poguessin gaudir dels seus descobriments, a més de respondre a inquietuds, errors i 

problemes de la comunitat. 

A nivell específic hi han coses a destacar. Primerament que el firmware de la càmera té un 

sistema de correcció de defectes tals com els píxels morts, les aberracions cromàtiques o 

les distorsions de lent molt bo. Per tant, a l’hora de treballar amb DNG aquest sistema no 

s’aplica i llavors es quan apareixen tots aquests artefactes en forma de punt de color per la 

imatge. Els software el qual s’ha disposat durant el transcurs d’aquest estudi no ha estat al 

nivell com per a fer aquest tipus de correcció. 
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La relació senyal-soroll ha permès obtenir un senyal molt dèbil però amb dades 

significatives per a la distinció d’aquests valors en situacions extremes com pot ser la 

completa obscuritat. Aquest efecte s’ha aconseguit explotant un limitació de fàbrica com es 

el disseny del filtre infraroig, ja que al no ser d’una qualitat excel·lent deixa passar certes 

longituds d’ona fora del espectre visual humà, que desprès es tradueix en una major 

sensibilitat en els vermells.  

Les llibreries utilitzades durant els programes tals com OpenCV, PIL o Numpy, han facilitat 

molt el desenvolupament dels filtres ja que aquests utilitzen eines compreses dintre 

d’aquestes llibreries per a desenvolupar els resultats final. D’aquesta manera 

s’aconsegueix una forma de treball sense necessitat d’inventar la roda de nou. 

En la dicotomia d’utilitzar Lua o BASIC es ben clar que l’ús de Lua ha permès realitzar certs 

processos de la càmera amb tranquil·litat, ja que al tenir sistemes de seguretat interns tals 

com el control de desbordament de memòria o el control sobre l’ús segur de valors per a 

les funcions internes, donen un entorn de treball on poder anar desenvolupant conceptes i 

treballar sobre aquests amb seguretat. 

També cal destacar la falta de potència proporcionada per el processador de la càmera. 

Des del inici ja es tenia en compte que hi haurien limitacions però tant grans. Però això no 

ha sigut cap problema ja que s’ha pogut compensar aquesta falta de recursos amb la 

potència que dona un ordinador treballant i processant les imatges de forma externa a 

través de programes escrits amb Python. 

Com a conclusió general es pot dir que l’estudi, a part d’assolir l’objectiu principal, ha donat 

molt de joc en la posada en pràctica de certs coneixements apresos durant el transcurs de 

la carrera. Aquí ha intervingut l’electrònica per tenir una idea clara de com funciona una 

càmera a nivell tècnic, la programació a l’hora de poder realitzar els scripts i programes de 

Lua i Python, la física per tal de dissenyar a nivell teòric els diferents filtres juntament amb 

els resultats esperat i el tractament de senyal en forma d’imatge per entendre les 

particularitats subjectives que tenen aquests tipus de resultats. 

 

4.7. Millores futures 

Com s’ha pogut comprovar al llarg d’aquesta memòria, aquest estudi no és perfecte i 

necessita algunes millores. També es poden derivar nous projectes de parts específiques 

i estudiar més en profunditats certs aspectes tècnics i/o científics. 

Particularment hi han diverses coses a millorar en pràcticament tots els filtres. La idea 

principal del Bomba de neutrons va ser evitar que l’usuari estigués molt de temps amb la 

càmera per fer la fotografia, però el que s’ha guanyat in situ s’ha perdut després en el 

processat. Per tant, s’hauria de revisar completament el disseny del codi per tal de treure 

una millor eficiència del mateix amb uns resultats millors. A més què, en aquest filtre, 

quantes més imatges intervinguin, millor serà el resultat. 

En el Visió nocturna s’han tret uns resultats semblants al que s’esperava però no per el 

camí inicialment plantejat. D’acord amb això neix la possibilitat de continuar un futurible 

estudi i/o projecte per tal de tenir la major consciència i coneixement del efecte físic que es 

presenta en aquest filtre. Així doncs es pot donar continuïtat a la idea de trobar el límit del 

filtre infraroig incorporat a diverses càmeres del mercat i així observar i desxifrar en quins 

aspectes afecta, tant a nivell teòric i científic com en la vida quotidiana ja sigui la d’un 

fotògraf professional, d’un amateur o d’un usuari sense coneixements ni aspiracions. 
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Per part del Mode nit es podria ampliar els coneixements amb la realització d’un estudi de 

continuació partint de la premissa del SNR i com afecta a les imatges que veiem. De fins a 

quin punt la presa de darks es necessària i poder especular, o fins i tot realitzar, un sistema 

que permeti eliminar el soroll tèrmic i elèctric de les imatges amb la mínima invasió i 

agressivitat per al resultat final. 

A nivell general s’hauria de trobar una solució adequada i amb un resultat millor per a les 

imatges DNG i així eliminar els píxels morts. Aquesta qüestió va ser descoberta en aquest 

estudi a les acaballes del mateix i per tant només es va poder atorgar una possible solució 

mitjançant les eines que es tenien a l’abast. Per tant, un futurible projecte seria la cerca, 

captura i eliminació i/o reparació dels píxels morts d’una imatge, tenint en compte que els 

propis sistemes de la Canon ja funcionen perfectament i compleixen aquesta fita.  

A més, de que quan es parla del sistema de correcció intern per a les imatges JPG també 

es pot explorar un sistema que sigui capaç de corregir les aberracions cromàtiques i les 

distorsions de lent que es poden veure clarament comparant ambdós formats d’imatges. 
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