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Sammanfattning 
Abstract 
This report describes the procedure in which we accomplished our task, which was to implement a 
present algorithm. This was made using C++. The algorithm is developed by Sasan Gooran, who is 
our examiner in this project. The algorithm uses an iterative method to produce the halftoned images. 
 
The reason for this project is to speed up the existing program which is made in Matlab. Our main 
action taken to speed up the program was to use C++ instead of Matlab. It is safe to say that we 
managed to fulfill our commitments with respect to speed, but we are not completely satisfied with 
the results regarding the quality. Although the result does not differ a great deal compared to the 
Matlab version, there are still improvements to make before considering using it commercially. 
 
Our program is an extension of an existing C++ program, written by Per Fredriksson. We used his 
program as base to our program. The addition we have made to his code is the possibility to halftone 
colour images.  
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This report describes the procedure  in which we accomplished our task, which was to 
implement a present algorithm. This was made using C++. The algorithm is developed by 
Sasan Gooran, who is our examiner in this project. The algorithm uses an iterative method 
to produce the halftoned images. 
 
The reason for this project is to speed up the existing program which is made in Matlab. Our 
main action taken to speed up the program was to use C++ instead of Matlab. It is safe to 
say that we managed to fulfill our commitments with respect to speed, but we are not 
completely satisfied with the results regarding the quality. Although the result does not differ 
a great deal compared to the Matlab version, there are still improvements to make before 
considering using it commercially.  
 
Our program is an extension of an existing C++ program, written by Per Fredriksson. We 
used his program as base for our program. The addition we have made to his code is the 
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Inledning 
Man har länge behärskat konsten att överföra bildalster från plåt till papper. På senare år 
har detta förfinats avsevärt med datorns hjälp. Dock har man fortfarande tre färger att 
trycka bilder bestående av miljontals färger. Denna illusion skapar man genom att 
rastrera bilderna, det vill säga att man placerar de (vanligen) fyra olika färgerna i 
avancerade mönster för att kunna trycka dessa bilder på ett naturtroget och verkligt sätt. 
 
Vår uppgift i detta examensarbete var att implementera Sasan Goorans metod för att 
placera ut dessa punkter. Under projektets gång har vi inte bara lärt oss massor om olika 
rastreringstekniker, främst Goorans iterativa metod, utan också lärt oss programmera 
C++. 
 
Rapporten är en beskrivning över vad vi har kommit fram till och hur vi har kommit 
fram till det men innehåller också en kort beskrivning av olika rastreringstekniker. 
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Bakgrund 

Olika metoder för rastrering 
Även om metoderna som används för rastrering skiljer sig radikalt så har de en sak 
gemensamt, nämligen den att kunna trycka en bild med hjälp av ett antal binära punkter. 
Dessa punkter består oftast av färgerna cyan, magenta, gul samt svart vid tryckning i färg. 
Eftersom CMY-färgrymden är subtraktiv kan man skapa svart genom att blanda de tre 
färgerna i lika stora delar. Men för att spara färg kan man helt enkelt ersätta denna 
blandning med svart. Därför är inte svart nödvändig då denna kan kompletteras av 
skrivaren. 
 
Eftersom en bild sällan består av endast fyra eller färre färgtoner måste här en 
kvantisering ske. Med detta menas att en bilds pixelvärde, säg RGB-värdet [128,45,65] 
skall beskrivas med hjälp av de färgerna som används vid tryckning genom en lämpligt 
mönster.  
 
Man skiljer på amplitudmodulerat-raster (AM-raster) och frekvensmodulerat-raster (FM-
raster, även kallat stokastiskt), vid AM-rastrering varieras punkternas storlek medan 
avståndet mellan punkterna är det samma över hela bilden. Vid FM-rastrering däremot 
varieras inte punkternas storlek utan endast antalet, dvs. frekvensen i en given mängd.  
 
I dagens moderna skrivare och trycksättare byggs varje punkt upp av flera bildelement. 
Dessa element bildar en matris som kan vara av varierande storlek. T ex kan en skrivare 
med linjeupplösningen 150 lpi ha ett matriselement av storleken 8x8 vilket ger en 
skrivarupplösning på 1200 dpi. Samtidigt kan en skrivare med linjeupplösningen 120 lpi 
också ha en upplösning på 1200dpi, i detta fall blir dock matriselementets storlek 10x10. 
Vid AM-rastrering regleras alltså hur många punkter som skall fyllas räknat från mitten. 
Vid FM-rastrering så varieras bara hur många av delpunkterna i matriselementet som 
skall fyllas, dessa bestäms i regel stokastiskt. 
 
Endast FM-baserade metoder kommer att tas upp här eftersom denna metod används i 
detta arbete. Flera metoder har utvecklats under årens lopp. I tidernas begynnelse så 
användes rutnät för att trycka bilder, där punkterna applicerades med hjälp av olika 
sådana för varje färg. Denna metod används även idag under namnet screening och 
används för tryck på ojämna ytor som t ex ballonger eller dyl. Med datorernas intåg har 
rastrering av bilder förbättrats och förenklats avsevärt. 
 
Den enklaste metoden är att använda en vanlig tröskelmatris där värdena i bilden jämförs 
mot värdena i denna matris. Ofta är dessa matriser arrangerade i en ökande ordning för 
att eliminera lågfrekvensmönster vid rastrering. Denna metod används ofta i 
bläckstråleskrivare.  
 
En annan vanlig metod är så kallad ”error diffusion” eller felspridning, kontentan med 
denna metod är att sprida felet som uppkommer vid kvantiseringen till intilliggande 
punkter. Den mest kända av metoder här är Floyd and Steinberg metoden. 
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Sasan Goorans Metod 
Kärnalgoritmen baseras på felspridning. Metoden sprider felet som uppstår vid 
kvantisering till den aktuella bildpunktens grannar. Felet som begås används då till att 
producera en form av korrektionsfaktor som appliceras på inbilden. Denna metod har 
visat sig kunna producera riktigt bra resultat, men eftersom metoden är iterativ så är den 
också mycket datorkrävande.  
 
Då människans syn fungerar som ett lågpassfilter så är tanken att lägga den större delen 
av felen som begås i det högre frekvensområdet, därför lågpassfiltreras bilden initialt 
samt brus adderas till bilden. Det senare görs för att undvika symmetrieffekter i bilden 
som människan har lätt att upptäcka och uppfattar som störande. 
 
Felet som begås vid kvantiseringen bestäms av minsta kvadratmetoden dvs. 

∑ −=
ji

bg jifjife
,

2)),(),(( , eftersom ),( jif g är normaliserad, alltså ligger mellan 0-1 

och ),( jif b är den binära utbilden betyder det att felet kommer bli minimalt då ),( jif g  
har sitt största värde. Man börjar därför med att leta efter den punkt som innehar högst 
densitet i bilden. När detta är funnet placeras ett dito i den binära bilden, eftersom bilden 
är binär kommer detta värdet vara ett. Värt att nämna kan vara det att antalet punkter 
som skall placeras ut i den resulterande bilden skall vara lika med summan av alla 
gråtoner avrundat till närmaste heltal. 
 
Om detta skulle göras för hela bilden skulle den resultera i en bild med konstant 
tröskelvärde, vilket man naturligtvis vill undvika. Detta gör man genom att se till att 
punkterna som placeras ut inte hamnar allt för tätt inpå varandra. Om den aktuella 
punkten filtreras med ett filter som har en distinkt lutning och är avtagande så kan man 
uppnå denna effekt. Filtret som används är ett gauss-filter.  
 
För att reducera antalet maximum minskas varje punkts värde genom filtrering, vid 
filtreringen minskas punktens värde godtyckligt beroende på filtrets storlek. Filtret ser 
också till att inte fler maximum alldeles intill det nyss upptäckta hittas.  
 
Försök som Sasan gjort visar att ett 11x11 filter ger ett gott resultat på täckningar som 
ligger mellan 10 % och 90 % (se fig). Men vad händer med de värdena som ligger utanför 
detta intervall? Dessa intervall delas in i ytterligare intervall (Kan ses för närmare 
beskådning i [SasGo01] där även exempelbilder visas), i dessa intervall används andra 
filter än det 11x11 filter som användes till 10-90%-intervallet.  
 
Filtrets storlek bestäms av: 

pa /100=  där p är täckningsgraden. Filtrets storlek blir sedan 12 +∗a .  
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Implementation av färg 
Rastrering av färg skiljer sig ganska avsevärt från rastrering av svartvita bilder. Inte bara 
det att det är tre lager (läs färgseparation) som skall rastreras istället för ett. Varje lager 
skall rastreras med hänsyn till de två andra lagren, detta på grund av att man vill undvika 
så kallad Dot-On-Dot, då detta kan ge upphov till så kallade moiré-effekter (dvs. 
mönster som uppkommer i bilden då flera rastervinklar sammanfaller). Detta kallas också 
rastrering med beroende. Det betyder att man i största möjliga mån vill undvika att 
punkterna i de olika lagren hamnar på varandra. Alltså vill man inte bara koppla tillbaka 
till punkterna runt det aktuella lagret – utan också till de runtliggande pixlarna i de två 
andra lagren. Detta kan göras på två olika sätt. Det första sättet som Sasan Gooran kallar 
First Method of Extension går till på följande sätt: 
Bilden genomsöks efter maximum i alla separationer, när ett maximum är funnet placeras 
en punkt i den från början helt tomma utbilden. Även här är antalet lika med summan av 
alla gråtoner i varje separation. 
 
När detta är gjort så utförs återkopplingen och påverkar området runt den aktuella pixeln 
med ett filter av någon storlek. Återkoppling skall också göras till de två andra lagren 
med respekt till det aktuella lagret. I det aktuella lagret fungerar filtret som det gör i det 
monokroma fallet alltså hindrar punkter från att hamna för tätt intill varandra. I de två 
andra separationerna reglerar filtret endast distributionen av punkterna i förhållande till 
den som behandlas för tillfället. Hur ska storleken på filtret väljas? 
För att svara på frågan vilken storlek på filtret som skall användas vid olika 
täckningsgrader visas här genom ett exempel hämtat ur [Sasgo01]. 
 
Anta att täckningen är 2 %, 3 % och 0 % i Cyan-, Magenta- samt Gulseparationen, enligt 
ekvationen ovan skall då filtret storlek vara: 07,72/100 =  vilket ger filterstorleken 
2*7+1 = 15 alltså 15x15. För separationen med 2 procentig täckning blir motsvarande 
siffra 13x13. Dessa filter kan appliceras som om bilden skulle rastreras oberoende. Men 
eftersom man vill ha en bild med homogen spridning i dessa två separationerna så 
kommer filterstorleken istället bli 47,4)32/(100 =+ vilket ger ett filter av storleken 
9x9. Denna angreppsmetod kan endast används då täckningen ligger under 10 %, varför 
kommer visas nedan.  
 
Detta inleds med en förklaring av den andra metoden av de två när det gäller 
återkopplingen. Denna metod kalls Second Method of Extension. I denna metod så 
kommer maximumet endast att sökas i den separation med det största medelvärdet, när 
värdet ä r funnet placeras punkten i det resulterande alstret och nästa separation angrips 
på liknande sätt när alla punkter är utsatta i den tidigare separationen. Eftersom 
separationen med störst maximum redan blivit behandlad behövs bara återkoppling 
göras till de två återstående lagren. Då det lagret har behandlats kan så det återstående 
lagret behandlas som en monokrom separation. Naturligtvis kommer endast detta lager 
påverkas eftersom de andra två separationerna redan behandlats.  
Om detta skulle appliceras på det ovannämnda exemplet skulle då M-separationen 
behandlas först eftersom dess täckning är 3 %, avståndet blir då 6 vilket ger ett filter av 
storleken 13x13.  
Eftersom täckningen är 0 % i den gula separationen så kommer avståndet mellan cyan- 
och magentapunkterna bli 6/2=3 punkter. Detta skulle ge ett filter av storleken 7x7. 
Hade det däremot varit täckning i alla tre separationerna hade avståndet naturligtvis blivit 
6/3=2 med filterstorleken 5x5.  
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Om man då kollar på det generella fallet då avståndet mellan punkterna är dij så är 
avståndet mellan punkterna kvoten av medelvärdet på punkternas avstånd i den 
separationen och två eller tre beroende på hur många lager som är aktuella som sedan 
avrundas till närmaste heltal. 
 
Som diskussionen löd tidigare (i det monokroma fallet) kan ett 11x11-filter användas på 
den aktuella separationen, eftersom täckningen 10 % ger ett avstånd på ungefär 3.16 enl. 
[Sasgo01] blir filterstorleken till de två andra separationerna 3x3 och om den är större än 
30 % skall ett 1x1-filter användas. Ovanstående resonemang gäller naturligtvis också för 
täckningsgraden som ligger ovanför 90 %, då används ett annat filter till den aktuella 
separationen, alltså enligt de filter som Sasan Gooran föreslagit i det monokroma fallet. 
Storleken på filtret bestäms alltså på samma sätt i både metoderna förutom då täckningen 
ligger utanför intervallet 10-90 %.  
Efter denna beskrivning ger Sasan Gooran ytterligare ett exempel, ett exempel som 
behandlar täckningar som är större än 10 %. I detta exempel är täckningarna 33 % 32 % 
och  
35 % i Cyan, Magenta respektive Gul. Enligt pa /100= ger detta filterstorleken 5x5, 
men som sades tidigare skall ett 11x11-filter användas, eftersom täckningen ligger mellan 
10-90 %. Detta filter kommer därför att användas i detta fall. Enligt diskussionen ovan 
kommer de två andra separationerna filtreras med ett 1x1-filter. Bilder och tabeller finns 
för beskådning i [Sasgo01]  
 

Problem vid färgtryck 
Det har i programmet inte implementerats en funktion för korrigering för de brister som 
uppkommer vid beroende rastrering, det vill säga att konvertera bildens CMY-värden till 
X, Y och Z-värden vilka är baserade på ögats känslighet för olika våglängder. Detta 
måste göras då punkterna inte längre trycks på varandra, i så stor utsträckning som 
möjligt. En färg som då skulle ha beskrivits korrekt med oberoende rastrering kommer 
vid beroende rastrering få ett helt annat färgvärde då alstret trycks. Genom de ovan 
uträknade X, Y, Z -värdena kan man sedan räkna ut de önskade C, M och Y-värdena med 
hjälp av Neugebauer-ekvationen.  
 
Som nämndes ovan har inte detta implementerats i programmet på grund av dess 
invecklade lösning. Ett förslag på hur det skall göras kan vara att en tabell erhålls i 
programmet där man kan knappa in de uppmätta X, Y, Z -värdena för den aktuella 
skrivarens färger vilka kan mätas med spektrometer eller dylikt. Detta eftersom dessa 
värden varierar från skrivare till skrivare och till och med kan skilja mellan olika papper 
beroende på opacitet och densitet. 
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Arbetsupplägg 

Uppgift 

Sasan Goorans (Examinatorn) mål 
Vi skulle i första hand implementera en färgversion av ett redan existerande 
rastreringsprogram i C++. Färgversionen finns redan implementerad i Matlab™, men 
eftersom denna är långsam och väldigt minneskrävande så ska algoritmen implementeras 
i C++. Vi skulle också implementera en funktion som skulle snabba upp sökfunktionen 
för maxvärdena. Problem med filterbyten var ytterliga re en del av det som skulle fixas. 

Vårt mål 
Vårt mål var att först och främst lära oss C++ tillräckligt för att klara uppgiften. Med bra 
kunskaper i Java trodde vi inte att det skulle bli något problem och efter att ha jobbat 
med C++ i 10 veckor kan vi konstatera att likheterna är stora, dock tog det tid att 
komma underfund med hur pekare fungerar.  
 
Målet med programmet var till att börja med implementera färg-algoritmen men att 
också snabba upp programmet.  

Arbetsflöde 

020318-020322 
Då ingen av oss hade programmerat i C++ tidigare var vår första uppgift att försöka lära 
oss skillnaden mellan detta och Java. Denna mjukstart med C++ och studerande av 
själva algoritmen kändes bra då vi efter en veckas arbete tog ett uppehåll på närmare 3 
veckor. Detta på grund av påsklov samt omtentor.  

020415-020425 
När vi kom tillbaka efter att ha gjort omtentorna så tog vi i med nya tag och började 
bekanta oss med den utvecklingsmiljö vi skulle komma att arbeta i, Microsoft Visual 
Studio. Innan vi satte oss in i den tidigare koden började vi med att göra lite 
programmeringsexempel för att se skillnaden mellan C++ och Java. 
 
Det första ingrepp som skedde var att skriva om koden för att klara av att läsa in 
färgbilder. Delmål nummer två var att göra ett program som klarade att skapa rastrerade 
färgbilder med oberoende spridning av de olika färgpunkterna.  

020429-020508 
Vid det här laget var den resulterande bilden egentligen tre svart-vita bilder, vilket 
fortfarande är fallet, som i exempelvis Adobe Photoshop sätts samman till en färgbild 
bestående av CMY-värden. Uppgiften nu var att implementera de olika filterstorlekar 
som Sasan tagit fram för de olika färgnivåerna i bilden. Ett problem som uppkom då var, 
främst på gradientbilder, att vid filterbyten framträdde det tydliga streck i bilden. Detta är 
ett problem som vi inte har lyckats lösa. Ett annat problem var att om bildens bredd inte 
är delbar med 4 så kommer den rastrerade bilden att bli korrupt. Detta problem 
avhjälptes med en nödlösning, då vi efter 3 dagars slit inte kommit fram till någon 
fullständigt tillfredsställande lösning. 
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020513-020523 
Det största problemet vi har haft under detta exjobb är att få de varierande filterna att 
fungera. Övergångarna mellan de olika filterna lämnar synliga artefakter som vi i ungefär 
3 veckors tid försökt lösa utan framgång. Efter konsulterande med sasgo kom vi fram till 
att lämna problemet och gå över till att göra bilderna beroende och på det viset 
förhoppningsvis komma ifrån problemet med filterövergångarna. Detta blev dock inte 
fallet. 

020602-020606 
Rapportskrivning började samt försök till implementation av Neugebauer-ekvationen 
som korrigerar de fel som uppstår när punkterna trycks på papper. Det senare fick dock 
ge vika för ett sista tappert försök att ordna filterhanteringen. Finjustering av 
programmet, avlägsning av minnesläckage samt allmän buggfixning, stod också på 
schemat. 

020722-020725 
Skriva färdigt rapporten och se till så att programmet är i sådant skick att det kan lämnas 
för någon annan att fortsätta brottas med det. 

Problem som uppstod 
Det hade redan tidigare gjorts ett en implementation av sasgos algoritm, fast då bara i det 
svart-vita fallet. Vi använde oss av den koden och byggde på den för vårt program. 
Något som har visat sig ha både för- och nackdelar. De självklara fördelarna är att vi inte 
behövde skriva någon inläsningsrutin för bilderna. Just denna punkt är något som vi 
skulle ha tittat närmare på när vi började med programmeringen, då vi hade en del 
problem med att läsa in flera bilder efter varandra. Detta löste sig till slut men vi fick 
utlämna visning av bilden som laddas in. Vi tyckte inte att visning av bilden var något 
viktigt för vårt program utan endast utsmyckning. 
 
Bytet till varierande filter gick smärtfritt till en början, eftersom Per Fredriksson1 redan 
hade implementerat det. Men vi lyckades inte få övergångarna mellan filterna att bli bra. 
När man läser in en gradient-bild, dvs en bild som går från vitt till svart, så blir det tydliga 
streck i den vita änden där filtren byts (se figur 1). Vad detta beror på har vi inte lyckats få 
svar på. Detta problem tog också upp en stor del av Pers exjobb.  
 

 
figur 1. Tydliga streck vid filterbyten 
 
Länge hade vi i princip använt oss av en och samma bild (640x480). När vi testade en 
helt ny bild (601x100) upptäckte vi ett problem som fick oss att verkligen slita håret. 
Utbilden blev helt korrupt. Istället för att bestå av svarta och vita punkter så fanns det 
massa färger i bilden och punkterna var helt felplacerade. Efter mycket huvudbry kom vi 
fram till att detta berodde på att bildens bredd inte var jämnt delbar med fyra, något som 
Per Fredriksson hade beskrivit i sin rapport, men som vi inte hade förstått. Detta fick 
lösas på ett ganska fult sätt. Om och endast om bilden inte är jämnt delbar med fyra 
kommer en eller flera kolumner att läggas till på högerkanten som gör att bilden blir 

                                                 
1 Per Fredriksson har tidigare gjort en svart-vit-version av programmet (LITH-ITN-EX--173—SE – 2002-01-25) 
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jämnt delbar med fyra. Denna svarta del kan man sen klippa bort i Adobe Photoshop. 
Detta problem har ingenting med algoritmen att göra, utan beror helt på hur man sparar 
bilder i formatet bmp.  
 
Problemet med filterövergångarna trodde vi skulle lösas när vi implementerade den 
beroende versionen av programmet, men så blev dock icke fallet. Istället stötte vi på ett 
mycket märkligt problem som tog ganska lång tid att lösa. Punkterna som sattes ut 
”klumpade” ihop sig (se figur 2) och det såg inte alls bra ut. Efter konsulterande med 
Sasan Gooran kom vi fram till vad som hade orsakat felet. Felet hade orsakats av att vi 
hade kontrollerat punkterna som skulle sättas ut i de olika planen i den brusbelagda 
bilden istället för originalbilden. 
 

 
figur 2. Cyan-lagret i den ”klumpande” bilden 

Utvecklingsmiljö 
Då algoritmen redan hade implementerats i det svart-vita fallet och vi fortsatte att jobba 
med koden som redan var skriven, så var det enklast att fortsätta jobba i den miljö som 
Per Fredriksson använt. Då vi inte tidigare hade jobbat i C++ visste vi inte vad vi gav oss 
in på när vi valde att använda Visual C++. Men det skulle vi bli varse. I klassisk 
Microsoft-anda så finns det massor av special. Framförallt är det en del pyssel med det 
grafiska användargränssnittet. Skulle vi göra om programmet helt från början skulle vi 
tänka om utvecklingsverktyget eller inte blanda egen kod med den kod som 
utvecklingsmiljön genererar.  
 
Problem som vi har stött på med utvecklingsmiljön är att när man har ett program som 
fungerar felfritt i debug-mode och sedan går över till release-mode så blir det konstiga 
fel. Debug-mode är inte heller så användarvänligt då man får en dump i deassemblerad 
C-kod som är helt obegriplig, istället för att få reda på vad som har orsakat felet.   
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Programmet 

Manual 
När programmet startar har man två val, antingen väljer man att rastrera en svart-vit bild 
eller en färgbild. Den svart-vita versionen är Per Fredrikssons oförändrade program. 
Väljer man att använda sig av färgvarianten så klickar man först på browse-knappen under 
cyan. Då öppnar sig en vanlig dialogruta och där väljer man en fil med följande kriterier: 
• En 8-bitars bmp-bild i gråskala, motsvarande den färgkanal som är aktuell. 
• Bilden ska helst ha en bredd som är jämnt delbar med 4. 
 
Detta gör man för alla tre lager. Bilderna måste vara lika stora. Att dela upp en färgbild i 
separata cyan, magenta och gula lager görs enklast i Adobe Photoshop. När alla tre 
bilderna är inlästa trycker man på IMDCP!-knappen. Något man bör tänka på när man 
väljer storlek på bilderna är att programmet är väldigt minneskrävande. Desto större 
bilder man läser in desto längre tid tar det för programmet att bearbeta dem. 
 
Man måste läsa in alla bilder innan man kan trycka på IMDCP!-knappen. Denna förblir 
grå tills detta är gjort. Likaså är BW-knappen grå om man har börjat läsa in en färgbild 
respektive CMY-knapparna grå om man läser in en svart-vit bild. 

Begränsningar 
När bilderna läses in så görs detta med internt i programmet i tre olika kanaler, RGB. 
Detta betyder att bilderna kommer att ta upp tre gånger så mycket minne som de är 
stora. Om man exempelvis läser in en bild på 5Mb, så läggs bilden först in i de tre RGB-
lagerna, det vill säga 3x5Mb och sedan görs detta tre gånger för CMY-lagerna, totalt 
3x3x5Mb = 45Mb. När programmet sen körs går det åt ungefär 260 Mb.  
 
Programmet saknar en förloppsindikator. Något som saknas på grund av tidsbrist. Detta 
skulle vara väldigt användbart då en bild på 640x480 tar över 3 minuter på en Pentium 4-
dator. 
 
Man kan inte heller läsa in flera bilder efter varandra utan man måste mellan bilderna 
starta om programmet, annars uppstår minnesfel. 
 
Programmet är också optimerat för Intel-processorer. Efter en ovetenskaplig jämförelse 
kom vi fram till att Intel-processorn var ungefär 3 gånger så snabb som en AMD-
processor vid samma klockfrekvens. 

Genomförande 
Hur går vi då tillväga när vi rastrerar en bild? Till att börja med så körs en test för att 
avgöra om bilden är mörk eller ljus. Detta görs genom att ta medelvärdet på alla 
bildpunktsvärden i bilden. Bilden normaliseras så att alla bildpunkter får värden som 
ligger mellan 0-1. Är bilden ljus så inverteras den. Man lägger också på brus för att slippa 
regelbundna mönster i bilden. 
 
Sedan adderas alla bildpunktsvärden i varje lager och summan av detta är den totala 
mängden punkter som ska sättas ut i den binära bilden. Dessa delas också upp i 20 
delområden för att få en bättre kontroll på var de placeras. 
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Vi går igenom de tre lagrena och sparar positionen för varje rads max-bildpunktsvärde i 
tre arrayer som vi kallar för HelpmatrixC, osv. Efter detta börjar själva iterativa delen av 
programmet. Vi sätter ett villkor att loopen ska köras till alla punkter är utsatta i de olika 
delområdena. Det första som görs i denna loop är att vi kontrollerar i vilket lager det 
största värdet finns. Det gör vi genom att titta i de olika hjälpmatriserna (HelpmatrixC, 
osv.). När programmet vet vilket lager som ska bearbetas så kontrollerar det först att 
punkten får ligga i det aktuella delområdet. Om det skulle vara fullbelagt så görs inget 
mer än att punkten tas bort ur originalbilden och programmet fortsätter att leta efter nya 
maxvärden. Annars sätter programmet ut en punkt i den binära bilden på den position 
som maxvärdet hittades på i originalbilden och applicerar sedan ett filter på originalbilden 
som gör att punkten samt närliggande punkter inte ska hittas igen. Eftersom programmet 
bygger på en beroende rastreringsmetod måste vi göra någonting åt de övriga lagrena 
också. Det som görs då beror på hur maxpunktvärdena ser ut i de olika lagrena. I vilket 
fall så appliceras det andra typer av filter på de två resterande lagrena.  
 
När detta är gjort börjar loopen om igen och söker ett nytt maxvärde i originalbilden. 
När det har satts ut tillräckligt med punkter i den binära bilden avbryts while-loopen och 
de tre bild-arrayerna skrivs ner till bmp-filer. 
 
För att snabba upp programmet fick vi ta del av en artikel av Ingemar Ragnemalm som 
går ut på att istället för att använda sig av en array för att lagra bildens bildpunktsvärden 
skulle man använda sig av en så kallad bucket list. I denna bucket list som består av en 
array med dubbellänkade listor sparas positionerna för punkterna i de dubbellänkade 
listorna. Varje position i arrayen representerar ett bildpunktsvärde, från exempelvis 0-
255, som måste uppdateras hela tiden då pixelvärdena ändras. Ett minus är att man är låst 
till att använda heltal under behandlingen av bildpunkterna. Vi tyckte att detta verkade 
svårt att implementera och väntade med det tills vi var klara med vår huvuduppgift, dvs. 
implementera färgfallet. Ingemar säger att man måste använda adaptiva filter för att 
kunna använda sig av flyttal istället för heltal som använts i metoden som han har 
beskrivit. Han säger också att han har tagit bort den ursprungliga flaskhalsen, men att en 
ny då uppstår på grund av den nya versionens brist vad gäller filterhantering. Vi lämnar 
denna hävdade uppsnabbning, dels på grund av kunskapsbrist men främst på grund av 
tidsbrist. 

Resultat 
När vi började implementera algoritmen för färg hade vi inte kört matlabversionen av 
programmet. Detta gjorde att vi inte hade någon referens till hastigheten på det slutgiltiga 
programmet. Vi båda tyckte att vårt program gick oerhört sakta även på en snabb dator. 
Vi funderade då på vad som kunde göras snabbare men det mesta var så optimerat som 
bara möjligt så endast en rejäl revidering skulle kunna göra programmet märkbart 
snabbare. Detta har det utarbetats en plan för av Ingemar Ragnemalm men eftersom 
denna metod skiljde sig radikalt från den som Per hade börjat på, så skulle en total 
omskrivning av programmet vara aktuell. Detta ansåg vi vara omöjligt i mån om tid 
(arbetet omfattade bara 10p). När vi senare körde Matlab-versionen av programmet så 
insåg vi att det färdiga programmet som vi hade stod sig ganska bra mot denna version. 
Programmet gick inte att köra på samma dator pga. minnesbrist utan fick köras på en 
dator med den dubbla mängden minne.  
 
Även fast optimeringstankarna lades på hyllan den här gången skulle det inte skada om 
programmet fick en rejäl omskrivning i den positiva bemärkelsen. Det notoriska 
problemet med filterhanteringen skulle även behöva korrigeras vid detta tillfälle.  
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Angående hastigheten är vi inte riktigt med på hur algoritmen skall kunna användas inom 
tryckeribranschen, då en bild av storleken 640x480 med tre separationer tog runt 4 
minuter. Om bilden skall tryckas i en månadstidning med en upplösning på ca 150lpi blir 
bildstorleken ca 5ggr större milt överdrivet. Detta renderar en rastreringstid på runda 
slängar 20 min. Ta då tex. Café som har ett spann på ca 150-200 sidor och innehåller 
bilder på ¾ av sidantalet. Alltså 20x200*¾=3000 min grovt räknat, dock visar detta att 
algoritmen är lite seg. Men med an snabbare algoritm och snabbare maskiner går det nog 
att komma ner i ca 5 tim. Detta skrevs utan någon vetskap om hur lång tid det tar att 
rastrera en hel månadstidning av liknande typ som Café. 
 
Det kan vara på sin plats a tt göra en kvalitativ bedömning av de båda alstren från ovan 
nämnda program också. Det är klart att det c++-skrivna programmet har radikala 
problem. Problemen är ett resultat av det fel som uppkommer vid filtrerbytena i 
återkopplingen. Artefakterna varierar beroende på bildens intensitet. Dock kan man säga 
att bildens magenta-separation inte påverkas nämnvärt i en negativ bemärkelse. 
Problemen ligger i gul och cyan-separationerna, felet är mycket uppenbart på 
ballongbilden (se bilaga) och framtyder som en linje på himlen som skär den översta 
ballongen. Här syns också problemet med färgerna tydligt, vilket uppenbarar sig som en 
lila nästan rosa ton i himlen. Ballongernas högerkanter visar också tydliga spår av 
filterproblemet. Just denna artefakt anser vi vara ett större problem än just problemet 
med färgproblemet och om programmet får stöd för detta kanske ovan nämnda linje inte 
blir lika uppenbar.  
 
Även om vi är lekmän på c++-programmering har vi spenderat mången tid på att 
försöka hitta ett eventuellt fel. Dock har detta varit resultatlöst både vad det gäller att 
hitta fel som skulle vara rena programmeringsfel till rent algoritmmässiga fel. Även Per 
som skrev programmets stomme från scratch har även han försökt hitta felet, men gått 
bet på just detta. Detta var också en av Sasans önskemål om programmet som tyvärr inte 
infriades.  
 
Det vi skulle göra annorlunda om allt skulle göras om från början är att skriva om all kod 
från scratch. På så vis skulle vi ha mer kontroll över vad programmets alla delar gör samt 
kunna lägga ner mer tid på att lösa filterproblemet innan man går vidare med 
programmering av exempelvis gränssnittet. 
 
Att diskutera snabbheten i programmet är inte så viktigt då kvalitetskraven inte uppnås. 
Men om man fick ordning på filterproblemen skulle en optimering av koden vara på sin 
plats. Då programmet redan är klart snabbare och mer minneseffektivt än den redan 
existerande matlab-implemetation av algoritmen känner vi oss ändå nöjda med resultaten 
vad gäller snabbheten. 
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Slutsats 
Sammanfattningsvis kan man säga att det har varit ett relativt trögt exjobb, vi har under 
flera perioder och ibland långa sådana inte kommit framåt överhuvudtaget. Även om vi 
spenderat mycket tid på projektet så märks det inte i antalet rader kod som skrivits, även 
om det blivit en del. Till att börja med så tog det en bra tid innan vi hade någorlunda koll 
på c++ i allmänhet. Lägg sedan till att vi skulle sätta oss in i någon annans kod som till 
stor del bestod av variabelnamn som var totalt intetsägande. Dessutom saknade koden 
till stora delar kommentarer och de som fanns var inte mycket till hjälp. När vi till slut 
hade ganska bra koll på den redan skrivna koden så började vi implementera funktioner 
för läsning av bilder. Eftersom det inte fanns något bibliotek för inläsning av CMYK-
bilder och vi inte hade vare sig lust eller kunskap att skriva ett eget blev lösningen en 
ganska dålig sådan. Denna lösning visade sig inte vara helt trivial eftersom bilderna lästes 
in som tre separata separationer. Vilket vållade stora problem i vissa avseenden samt 
resulterade i rigoröst ful kod på vissa ställen. När detta fungerade någorlunda kunde vi till 
sist fokusera på själv huvuddelen i programmet, nämligen den att rastrera bilden.  
 
Implementationen av detta gjordes i etapper, först ville vi ha en fungerade funktion som 
vi sedan byggde ut till att innefatta beroende rastrering. Eftersom denna funktion 
använder sig av en korrupt funktion som av någon outgrundlig anledning inte fungerar 
som den ska så bli slutresultatet inte det önskade. Eftersom vi lade ner oerhörd tid på att 
försöka komma tillrätta med just det problemet har en del annat kommit i kläm 
tidsmässigt. Vi och Sasan hade gärna sett att programmet hade fått en korrekt 
färgåtergivning. Dessutom kvarstår en hel del buggar i programmet, som t ex minnesfel 
vid öppning av ny bild då en bild redan rastrerats.  
 
Om man bortser från alla problem som vi stött på och alla de buggar som programmet 
innehåller så har det varit ett lärorikt jobb. Vi har lärt oss c++ på en grundlig nivå som vi 
hade som mål. Dessutom har vi kommit till insikt i hur rastrering fungerar och insett 
vikten av att planera noggrant inför och under ett större projekt. 
 



 14

Referenser 
http://www.codeguru.com (2002-03-18 – 2002-07-25) Allmän programmerings-referens 
 
Fredriksson, Per (2002) An iterative halftoning technique 
 
Gooran, Sasan (2001) High quality frequency modulated halftoning  
 
Skansholm, Jan (2000) C++ direct, Studentlitteratur AB. ISBN: 9144014635 
 
 
 
 
 







1: // Matrix.cpp: implementation of the CMatrix class.
2: //
3: //////////////////////////////////////////////////////////////////////
4: 
5: #include <time.h>
6: #include <stdlib.h>
7: #include <cmath>
8: #include <iostream.h>
9: #include "stdafx.h"

10: #include "Grafik.h"
11: #include "Matrix.h"
12: #include "Math.h"
13: #include "GrafikDlg.h"
14: 
15: 
16: #ifdef _DEBUG
17: #undef THIS_FILE
18: static char THIS_FILE[]=__FILE__;
19: #define new DEBUG_NEW
20: #endif
21: 
22: //////////////////////////////////////////////////////////////////////
23: // Construction/Destruction
24: //////////////////////////////////////////////////////////////////////
25: 
26: CMatrix::CMatrix()
27: {
28:         
29: }
30: 
31: CMatrix::CMatrix(int, int)
32: {
33:         
34: }
35: 
36: //Destructor, simply return some allocated memory
37: CMatrix::~CMatrix()
38: {
39:         
40: /*      delete[] Orgimage;
41:         delete[] BinImage;
42:         delete[] image;
43:         delete[] HelpMatrix;
44:         delete[] dots;
45:         
46:         
47:         delete[] test;
48:         delete[] test1;
49:         delete[] test2;
50:         /*delete[] dotsC;               
51:         delete[] dotsM;
52:         delete[] dotsY;*/
53:         
54:         
55: }
56: 
57: //Gets the maximum value from a row in the image
58: //Argument: The row you want the maximum from
59: //Returns: The index of the found maximum
60: DWORD CMatrix::GetMaxRows(int row)
61: {
62:         DWORD i=row*width; 
63:         double max=-100000;
64:         DWORD end=i+width, maxIndex=i;
65:         
66:         while(i<end)
67:         {



68:                 if(image[i]>max) 
69:                 {
70:                         max=image[i];
71:                         maxIndex=i;
72:                 }
73:                 i++;
74:         }
75:         return maxIndex;
76: }
77: 
78: 
79: //Gets the maximum value from a row in the image in a specific colorplane
80: //Argument: The row you want the maximum from, the colorplane
81: //Returns: The index of the found maximum
82: DWORD CMatrix::GetMaxRows(int row, int plane)
83: {
84:         DWORD i=row*width; 
85:         double max=-1e8;
86:         DWORD end=i+width, maxIndex=i;
87:         
88:         switch(plane)
89:         {
90:         case 0:
91:                 while(i<end)
92:                 {       
93:                         if(imagenoisedcolorC[i]>max)
94:                         {
95:                                 max=imagenoisedcolorC[i];
96:                                 maxIndex=i;
97:                         }
98:                         i++;
99:                 }

100:                 
101:                 break;
102:                 
103:         case 1:
104:                 while(i<end)
105:                 {       
106:                         if(imagenoisedcolorM[i]>max)
107:                         {
108:                                 max=imagenoisedcolorM[i];
109:                                 maxIndex=i;
110:                         }
111:                         i++;
112:                 }       
113:                 break;  
114:                 
115:         case 2:
116:                 while(i<end)
117:                 {       
118:                         if(imagenoisedcolorY[i]>max)
119:                         {
120:                                 max=imagenoisedcolorY[i];
121:                                 maxIndex=i;
122:                         }
123:                         i++;
124:                 }       
125:                 break;  
126:                 
127:         }
128:         
129:         return maxIndex;
130: }
131: 
132: //Determines which colorplane maximum is the largest
133: //Argument: The maximums from all three colorplanes
134: //Returns: The colorplane number with the largest value



135: int CMatrix::WhichImage(int Cmax, int Mmax, int Ymax)
136: {
137:         //      TRACE("foo0 = %f ;foo1 = %f ;foo2 = %f \n"

 ,imagenoisedcolorC[HelpMatrixC[Cmax]],imagenoisedcolorM[HelpMatrixM[Mmax]],imagenoisedcolorY[HelpMatrixY[Ymax]]);
138:         
139:         if((imagenoisedcolorC[HelpMatrixC[Cmax]]>=imagenoisedcolorM[HelpMatrixM[Mmax]])

 && (imagenoisedcolorC[HelpMatrixC[Cmax]]>=imagenoisedcolorY[HelpMatrixY[Ymax]]))
140:                 return 0;
141:         if(imagenoisedcolorM[HelpMatrixM[Mmax]]>=imagenoisedcolorY[HelpMatrixY[Ymax]])
142:                 return 1;
143:         else
144:                 return 2;
145:         
146: }
147: 
148: 
149: BYTE* CMatrix::GetBinImageC(){return test;}
150: BYTE* CMatrix::GetBinImageM(){return test1;}
151: BYTE* CMatrix::GetBinImageY(){return test2;}
152: 
153: //The monochromatic halftoning function
154: //Argument: The original image in an array, widht, height, size
155: void CMatrix::IMDCPCOLOR(BYTE *bitscolorC,BYTE *bitscolorM,BYTE *bitscolorY, int w, int

 h){
156:         
157:         //DWORD scanline = (w+3) & ~3;
158:         //width = (int) scanline;
159:         int c = 0;
160:         unsigned int totpix = w*h;
161:         BinImageC = new BYTE[totpix];     //Halftoned CImage
162:         BinImageY = new BYTE[totpix];     //Halftoned MImage
163:         BinImageM = new BYTE[totpix];     //Halftoned YImage
164:         imageC = new double[totpix]; //Original undamaged image
165:         imageM = new double[totpix]; //Original undamaged image
166:         imageY = new double[totpix]; //Original undamaged image
167:         imagenoisedcolorC = new double[totpix]; // Nojjsadd billd
168:         imagenoisedcolorM = new double[totpix]; // Nojjsadd billd
169:         imagenoisedcolorY = new double[totpix]; // Nojjsadd billd
170:         HelpMatrixC = new DWORD[h];
171:         HelpMatrixM = new DWORD[h];
172:         HelpMatrixY = new DWORD[h];
173:         dotsC = new DWORD[20];
174:         dotsM = new DWORD[20];
175:         dotsY = new DWORD[20];
176:         
177: 
178:         
179:         double num = 0;
180:         double sum = 0;
181:         double dotsumsC[20],dotsumsM[20],dotsumsY[20];
182:         
183:         for(int a =0 ; a<20; a++){
184:                 dotsumsC[a]=0;
185:                 dotsumsM[a]=0;
186:                 dotsumsY[a]=0;
187:                 
188:         }
189:         
190:         
191:         for(unsigned int i = 0; i<(totpix); i++ ){
192:                 sum+=(double)bitscolorC[c];
193:                 sum+=(double)bitscolorM[c];
194:                 sum+=(double)bitscolorY[c];
195:                 
196:                 c+=3;
197:         }
198:         



199:         
200:                   if(sum<=(127*totpix*3))
201:                           isDark = true;
202:                   else 
203:                           isDark = false;
204:                   
205:                   isDark=true; //kolla upp varför inte stoppar
206:                   c =0;
207:                   
208:                   srand(time(NULL));
209:                   
210:                   if(isDark){
211:                           for(unsigned int v = 0; v<(totpix) ; v++ ){
212:                                   
213:                                   imageC[v] = (double)bitscolorC[c]/255;
214:                                   imageM[v] = (double)bitscolorM[c]/255;
215:                                   imageY[v] = (double)bitscolorY[c]/255;
216:                                   num = (double)(500-(rand() % (1000)))/100000;

 //Noise.. Ev göra efter Convolve2D
217:                                   imagenoisedcolorC[v]=imageC[v]+num;
218:                                   num = (double)(500-(rand() % (1000)))/100000;
219:                                   imagenoisedcolorM[v]=imageM[v]+num;
220:                                   num = (double)(500-(rand() % (1000)))/100000;
221:                                   imagenoisedcolorY[v]=imageY[v]+num;
222:                                   dotsumsC[CheckMask(imageC[v])]+=imageC[v];
223:                                   dotsumsM[CheckMask(imageM[v])]+=imageM[v];
224:                                   dotsumsY[CheckMask(imageY[v])]+=imageY[v];
225:                                   BinImageC[v] = 0;
226:                                   BinImageM[v] = 0;
227:                                   BinImageY[v] = 0;
228:                                   c+=3;
229:                           }
230:                   }
231:                   else{
232:                           
233:                           for(unsigned int v = 0; v<(totpix) ; v++ ){
234:                                   
235:                                   imageC[v] = (double)(255-bitscolorC[c])/255;
236:                                   imageM[v] = (double)(255-bitscolorM[c])/255;
237:                                   imageY[v] = (double)(255-bitscolorY[c])/255;
238:                                   num = (double)(500-(rand() % (1000)))/100000;

 //Noise.. Ev göra efter Convolve2D
239:                                   imagenoisedcolorC[v]=imageC[v]+num;
240:                                   num = (double)(500-(rand() % (1000)))/100000;
241:                                   imagenoisedcolorM[v]=imageM[v]+num;
242:                                   num = (double)(500-(rand() % (1000)))/100000;
243:                                   imagenoisedcolorY[v]=imageY[v]+num;
244:                                   dotsumsC[CheckMask(imageC[v])]+=imageC[v];
245:                                   dotsumsM[CheckMask(imageM[v])]+=imageM[v];
246:                                   dotsumsY[CheckMask(imageY[v])]+=imageY[v];
247:                                   BinImageC[v] = 255;
248:                                   BinImageM[v] = 255;
249:                                   BinImageY[v] = 255;
250:                                   c+=3;
251:                           }
252:                   }
253:                   //    TRACE("Noised = %f , orginal =

 %f",imagenoisedcolorC[50],imageC[50]);
254:                   
255:                   
256:                   double** FiltPek=new double*[24];
257:                   
258:                   
259:                   
260:                   
261:                   FiltPek[0]=MakeFilter(21, 3.0);
262:                   FiltPek[1]=FiltPek[0];



263:                   FiltPek[2]=MakeFilter(19, 2.7);
264:                   FiltPek[3]=MakeFilter(17, 2.3);
265:                   FiltPek[4]=MakeFilter(15, 2.0);
266:                   FiltPek[5]=MakeFilter(13, 1.6);
267:                   FiltPek[6]=MakeFilter(11, 1.3);
268:                   FiltPek[7]=FiltPek[6];                
269:                   FiltPek[8]=FiltPek[6];        
270:                   FiltPek[9]=FiltPek[6];
271:                   FiltPek[10]=FiltPek[6];
272:                   FiltPek[11]=FiltPek[6];
273:                   FiltPek[12]=FiltPek[6];
274:                   FiltPek[13]=FiltPek[6];
275:                   FiltPek[14]=FiltPek[5];
276:                   FiltPek[15]=FiltPek[4];
277:                   FiltPek[16]=FiltPek[3];
278:                   FiltPek[17]=FiltPek[2];
279:                   FiltPek[18]=FiltPek[0];
280:                   FiltPek[19]=FiltPek[0];
281:                   
282:                   //filters used dependent 
283:                   FiltPek[20]=MakeFilter(3,0.3);
284:                   FiltPek[21]=MakeFilter(5,0.6);
285:                   FiltPek[22]=MakeFilter(7,0.75);
286:                   FiltPek[23]=MakeFilter(9,1);
287:                   
288:                   //double* OneFilt=MakeFilter(1, 1.3);
289:                   //    double* OneFilt= new double[1];
290:                   //    OneFilt[0]=0;
291:                   
292:                   int* FiltDisPek=new int[20];
293:                   
294:                   FiltDisPek[0]=10;
295:                   FiltDisPek[1]=10;
296:                   FiltDisPek[2]=9;
297:                   FiltDisPek[3]=8;
298:                   FiltDisPek[4]=7;
299:                   FiltDisPek[5]=6;
300:                   FiltDisPek[6]=5;
301:                   FiltDisPek[7]=5;
302:                   FiltDisPek[8]=5;
303:                   FiltDisPek[9]=5;
304:                   FiltDisPek[10]=5;
305:                   FiltDisPek[11]=5;
306:                   FiltDisPek[12]=5;
307:                   FiltDisPek[13]=5;
308:                   FiltDisPek[14]=6;
309:                   FiltDisPek[15]=7;
310:                   FiltDisPek[16]=8;
311:                   FiltDisPek[17]=9;
312:                   FiltDisPek[18]=10;
313:                   FiltDisPek[19]=10;
314:                   
315:                   
316:                   imagenoisedcolorC=Convolve2D(imagenoisedcolorC, w, h, FiltPek[6],

 11);
317:                   imagenoisedcolorM=Convolve2D(imagenoisedcolorM, w, h, FiltPek[6],

 11);
318:                   imagenoisedcolorY=Convolve2D(imagenoisedcolorY, w, h, FiltPek[6],

 11);
319:                   
320:                   alldotsC = 0;
321:                   alldotsM = 0;
322:                   alldotsY = 0; 
323:                   
324:                   
325:                   for(i = 0 ; i<20; i++){
326:                           



327:                           dotsC[i]= (DWORD)floor(dotsumsC[i]+0.5);
328:                           
329:                           alldotsC+=dotsC[i];
330:                           
331:                           dotsM[i]=(DWORD) floor(dotsumsM[i]+0.5);
332:                           alldotsM+=dotsM[i];
333:                           dotsY[i]=(DWORD) floor(dotsumsY[i]+0.5);
334:                           alldotsY+=dotsY[i];
335:                           
336:                   }
337:                   
338:                   
339:                   
340:                   
341:                   int rows = 0 , check = 0, whichlayer = 0,foo0=0,foo1=0,foo2=0;
342:                   
343:                   DWORD kdotsC[20];
344:                   DWORD kdotsM[20];
345:                   DWORD kdotsY[20];
346:                   DWORD km = 0,ky = 0,kc = 0;
347:                   DWORD max = 0;
348:                   
349:                   
350:                   
351:                   for(i = 0 ; i < 20; i++){
352:                           kdotsC[i] =0;
353:                           kdotsM[i] =0;
354:                           kdotsY[i] =0;
355:                   }
356:                   
357:                   for( int inc = 0; inc < height;inc++){
358:                           HelpMatrixC[inc] = GetMaxRows(inc,0); //GetMaxRows plockar

 max ur varje rad, dvs max i bilden --> Helpmatrix vilken innehåller
359:                           //bredden antalet maxvärden
360:                           HelpMatrixM[inc] = GetMaxRows(inc,1);
361:                           HelpMatrixY[inc] = GetMaxRows(inc,2);
362:                           
363:                   }
364:                   
365:                   bool dep = true;
366: 
367:                    
368:                    
369:                    
370: 
371:                    
372:                         
373:                   //Måste fixa minneshanteringen på filterna.. //Fixa: Mörka

 områden/stora filter???
374:                    while(kc <alldotsC || km<alldotsM || ky<alldotsY) 
375: 
376:                   {             
377:                 
378:                           
379:                           
380:                           foo0 = GetMaxHelpColor(0); //Picks out maximum found in the

 Helpmatrix Guys
381:                           foo1 = GetMaxHelpColor(1);
382:                           foo2 = GetMaxHelpColor(2);
383:                           
384:                           whichlayer = WhichImage(foo0,foo1,foo2);
385:                           switch(whichlayer){
386:                                   
387:                           case 0:
388:                                   max = HelpMatrixC[foo0]; //max is the position of the

 maximum found in the imagenoised color arrays
389:                                   



390:                                   check = CheckMask(imageC[max]); //check is the bound
 value in which the present pixel lies = 0-19

391:                                   
392:                                   
393:                                   if(kdotsC[check]<dotsC[check])        { //checks if

 the number of placed dots in the image is less than the suggested value
394:                                           
395:                                           if(isDark)
396:                                                   BinImageC[max] = 255;
397:                                           else
398:                                                   BinImageC[max] = 0;
399:                                           
400:                                           if(dep)
401:                                           DepFilter(max,0,FiltPek,check,FiltDisPek);
402:                                           else
403:                                                   //SubFiltRGB(FiltPek[6],11,max,0);
404:                                          

 SubFiltRGB(FiltPek[check],((FiltDisPek[check]*2)+1),max,0);
405:                                           ///////////////////////////////////////
406:                                                 
407:                                           //SubFiltRGB(OneFilt,1,max,1);
408:                                           //SubFiltRGB(OneFilt,1,max,2);
409:                                           ///////////////////////////////////////
410:                                           
411:                                           kdotsC[check]++;
412:                                           
413:                                           kc++;
414:                                           
415:                                           imagenoisedcolorC[max] = -1e8;
416:                                 
417:                                           
418:                                           //HelpMatrixM[foo0]=GetMaxRows(foo0,1);
419:                                           //HelpMatrixY[foo0]=GetMaxRows(foo0,2);
420:                                           
421:                                           for(rows = foo0-FiltDisPek[check];

 rows<=foo0+FiltDisPek[check]; rows++){
422:                                                   
423:                                                   if(rows>=0 && rows <height){
424:                                                           HelpMatrixC[rows] =

 GetMaxRows(rows,0);
425:                                                           if(dep){
426:                                                          

 HelpMatrixM[rows]=GetMaxRows(rows,1);
427:                                                          

 HelpMatrixY[rows]=GetMaxRows(rows,2);
428:                                                           }
429:                                                   }
430:                                           }
431:                                   }
432:                                   else
433:                                   {
434:                                           imagenoisedcolorC[max] = -1e8;
435:                                           HelpMatrixC[foo0] = GetMaxRows(foo0,0);
436:                                          // HelpMatrixM[foo0]=GetMaxRows(foo0,1);
437:                                           //HelpMatrixY[foo0]=GetMaxRows(foo0,2);
438:                                   }
439:                                   break;
440:                                   
441:                           case 1:
442:                                   max = HelpMatrixM[foo1];
443:                                   check = CheckMask(imageM[max]);
444:                                   
445:                                   
446:                                   if(kdotsM[check]<dotsM[check])        {
447:                                           
448:                                           if(isDark)
449:                                                   BinImageM[max] = 255;



450:                                           else
451:                                                   BinImageM[max] = 0;
452:                                           
453:                                           if(dep)
454:                                           DepFilter(max,1,FiltPek,check,FiltDisPek);
455:                                           
456:                                           else
457:                                          

 SubFiltRGB(FiltPek[check],((FiltDisPek[check]*2+1)),max,1);
458:                                           ///////////////////////////////////////
459:                                           //SubFiltRGB(FiltPek[6],11,max,1);
460:                                           //SubFiltRGB(OneFilt,1,max,0);
461:                                           //SubFiltRGB(OneFilt,1,max,2);
462:                                           ////////////////////////////////////////
463:                                           
464:                                           kdotsM[check]++;
465:                                           km++;
466:                                           
467:                                           
468:                                           imagenoisedcolorM[max] = -1e8;
469:                                                                                   
470:                                           
471:                                           //HelpMatrixC[foo1]=GetMaxRows(foo1,0);
472:                                           //HelpMatrixY[foo1]=GetMaxRows(foo1,2);
473:                                           
474:                                           for(int rows = foo1-FiltDisPek[check];

 rows<=foo1+FiltDisPek[check]; rows++){
475:                                                   
476:                                                   if(rows>=0 &&rows <height){
477:                                                           
478:                                                           HelpMatrixM[rows] =

 GetMaxRows(rows,1);
479:                                                           if(dep){
480:                                                          

 HelpMatrixC[rows]=GetMaxRows(rows,0);
481:                                                          

 HelpMatrixY[rows]=GetMaxRows(rows,2);
482:                                                           }
483:                                                   }
484:                                           }
485:                                   }
486:                                   else 
487:                                   {
488:                                           imagenoisedcolorM[max] = -1e8;
489:                                           HelpMatrixM[foo1] = GetMaxRows(foo1,1);
490:                                          // HelpMatrixC[foo1]=GetMaxRows(foo1,0);
491:                                           //HelpMatrixY[foo1]=GetMaxRows(foo1,2);
492:                                   }
493:                                   break;
494:                                   
495:                           case 2:
496:                                   
497:                                   max = HelpMatrixY[foo2];
498:                                   check = CheckMask(imageY[max]);
499:                                   
500:                                   if(kdotsY[check]<dotsY[check])        {
501:                                           
502:                                           
503:                                           if(isDark)
504:                                                   BinImageY[max] = 255;
505:                                           else
506:                                                   BinImageY[max] = 0;
507:                                           
508:                                           if(dep)
509:                                           DepFilter(max,2,FiltPek,check,FiltDisPek);
510:                                           else
511:                                          



 SubFiltRGB(FiltPek[check],((FiltDisPek[check]*2+1)),max,2);
512:                                           /////////////////////////////////////
513:                                           //SubFiltRGB(FiltPek[6],11,max,2);
514:                                           //SubFiltRGB(OneFilt,1,max,0);
515:                                           //SubFiltRGB(OneFilt,1,max,1);
516:                                           /////////////////////////////////////
517:                                           
518:                                           kdotsY[check]++;
519:                                           ky++;
520:                                           
521:                                           imagenoisedcolorY[max] = -1e8;
522:                                          
523:                                           
524:                                           
525:                                           //HelpMatrixC[foo2]=GetMaxRows(foo2,0);
526:                                           //HelpMatrixM[foo2]=GetMaxRows(foo2,1);
527:                                           
528:                                           
529:                                           
530:                                           for(int rows = foo2-FiltDisPek[check];

 rows<=foo2+FiltDisPek[check]; rows++){
531:                                                   
532:                                                   
533:                                                   if(rows>=0 &&rows <height){
534:                                                           
535:                                                           
536:                                                           HelpMatrixY[rows] =

 GetMaxRows(rows,2);
537:                                                           if(dep){
538:                                                          

 HelpMatrixC[rows]=GetMaxRows(rows,0);
539:                                                          

 HelpMatrixM[rows]=GetMaxRows(rows,1);
540:                                                           }
541:                                                   }
542:                                           }
543:                                   }
544:                                   else
545:                                   {
546:                                           imagenoisedcolorY[max] = -1e8;
547:                                           HelpMatrixY[foo2] = GetMaxRows(foo2,2);
548:                                          // HelpMatrixC[foo2]=GetMaxRows(foo2,0);
549:                                           //HelpMatrixM[foo2]=GetMaxRows(foo2,1);
550:                                   }
551:                                   break;
552:                                   
553:                 }
554:                 
555:                 
556:                 
557:         }
558:         
559:         
560:         //int checkborder = 0;
561:         //DWORD scanline = (w*3+4) & ~4;
562:         
563:         
564:         
565:         test=new BYTE[totpix*3];
566:         test1=new BYTE[totpix*3];
567:         test2=new BYTE[totpix*3];
568:         
569:         DWORD j=0;
570:         for(DWORD t=0;t<totpix;t++)
571:         {               
572:                 
573:                 //hoppa över var 3:e



574:                 test[j]=BinImageC[t];
575:                 test[j+1]=BinImageC[t];
576:                 test[j+2]=BinImageC[t];
577:                 test1[j]=BinImageM[t];
578:                 test1[j+1]=BinImageM[t];
579:                 test1[j+2]=BinImageM[t];
580:                 test2[j]=BinImageY[t];
581:                 test2[j+1]=BinImageY[t];
582:                 test2[j+2]=BinImageY[t];
583:                 /*
584:                 
585:                   if(checkborder == w*3-4)
586:                   {checkborder =0;
587:                   j+=(scanline-w*3)+4;
588:                   }
589:                   else
590:                   
591:                         {
592:                         j+=3;
593:                         checkborder = 4;
594:                         }
595:                 */
596:                 j+=3;
597:         }
598:         
599:         //this part erase the filt memory from MakeFilter method
600:         //
601:         delete[] FiltPek[0];                                                           

         
602:         for(i = 2; i <= 6 ; i++)
603:                 delete[] FiltPek[i];
604:         
605: for(i= 20 ;i<=23; i++)
606: delete[] FiltPek[i];
607: 
608: 
609:         
610:         //////////////////////////////////////////////////////
611:         delete[] BinImageC;
612:         delete[] BinImageM;
613:         delete[] BinImageY;
614:         delete[] FiltDisPek;
615:         delete[] FiltPek;
616:         delete[] imageC;
617:         delete[] imageM;
618:         delete[] imageY;
619:         delete[] imagenoisedcolorC;
620:         delete[] imagenoisedcolorM;
621:         delete[] imagenoisedcolorY;
622:         delete[] HelpMatrixC;
623:         delete[] HelpMatrixM;
624:         delete[] HelpMatrixY;
625:         delete[] dotsC;
626:         delete[] dotsM;
627:         delete[] dotsY;
628: 
629:         
630:         
631:         
632: }
633: 
634: 
635: int CMatrix::DepFilter(DWORD max,int plane,double** FiltPek,int check,int* FiltDisPek){
636:         
637:         double tt = (imageC[max] + imageM[max] + imageY[max]);
638:         
639:         switch(plane){



640:                 
641:         case 0 : 
642:                 if(imageC[max] > 0.9){
643:                         SubFiltRGB(FiltPek[check],((FiltDisPek[check]*2)+1),max,0);
644:                         return 0;
645:                 }
646:                 if(imageC[max] > 0.2 && imageC[max] <= 0.9){
647:                         
648:                         SubFiltRGB(FiltPek[check],((FiltDisPek[check]*2)+1),max,0);
649:                         imagenoisedcolorM[max] = imagenoisedcolorM[max] -0.1;
650:                         imagenoisedcolorY[max] = imagenoisedcolorY[max] -0.1;
651:                         
652:                         return 0;
653:                 }
654:                 if(imageC[max] > 0.1 && imageC[max] <= 0.2){
655:                         
656:                         SubFiltRGB(FiltPek[check],((FiltDisPek[check]*2)+1),max,0);
657:                         
658:                         SubFiltRGB(FiltPek[20],3,max,1);
659:                         SubFiltRGB(FiltPek[20],3,max,2);
660:                         return 0;
661:                 }
662:                 if(imageC[max] > 0.06 && imageC[max] <= 0.1){
663:                         
664:                         SubFiltRGB(FiltPek[check],((FiltDisPek[check]*2)+1),max,0);
665:                         
666:                         SubFiltRGB(FiltPek[21],5,max,1);
667:                         SubFiltRGB(FiltPek[21],5,max,2);
668:                         return 0;
669:                 }
670:                 if(imageC[max] <= 0.06 && tt  < 0.1){
671:                         
672:                         int filtersize = (int)floor(sqrt(1/tt)+0.5);
673:                         double sigma = sqrt(-(pow(filtersize,2))/log(1e-5));
674:                         
675:                         SubFiltRGB(MakeFilter(filtersize*2+1,

 sigma),filtersize*2+1,max,0);
676:                         SubFiltRGB(MakeFilter(filtersize*2+1,

 sigma),filtersize*2+1,max,1);
677:                         SubFiltRGB(MakeFilter(filtersize*2+1,

 sigma),filtersize*2+1,max,2);
678:                         return 0;
679:                 }
680:                 if(imageC[max] <= 0.06 && tt >= 0.1){
681:                         if(imageC[max] > 0.03){
682:                         
683:                                 SubFiltRGB(FiltPek[21],5,max,0);
684:                                 SubFiltRGB(FiltPek[21],5,max,1);
685:                                 SubFiltRGB(FiltPek[21],5,max,2);
686:                                 return 0;
687:                         }
688:                         if(imageC[max] <= 0.03 && imageC[max] > 0.02){
689:                         
690:                                 SubFiltRGB(FiltPek[22],7,max,0);
691:                                 SubFiltRGB(FiltPek[22],7,max,1);
692:                                 SubFiltRGB(FiltPek[22],7,max,2);
693:                                 return 0;
694:                         }
695:                         if(imageC[max] <= 0.02 && imageC[max] >= 0){
696:                         
697:                                 SubFiltRGB(FiltPek[23],9,max,0);
698:                                 SubFiltRGB(FiltPek[23],9,max,1);
699:                                 SubFiltRGB(FiltPek[23],9,max,2);
700:                                 return 0;
701:                         }
702:                         
703:                 }



704:                 break;
705:         case 1:
706:                 if(imageM[max] > 0.9){
707:                         SubFiltRGB(FiltPek[check],((FiltDisPek[check]*2)+1),max,1);
708:                         
709:                         return 0;
710:                 }
711:                 if(imageM[max] > 0.2 && imageM[max] <= 0.9){
712:                         
713:                         SubFiltRGB(FiltPek[check],((FiltDisPek[check]*2)+1),max,1);
714:                         
715:                         imagenoisedcolorC[max] = imagenoisedcolorC[max] -0.1;
716:                         imagenoisedcolorY[max] = imagenoisedcolorY[max] -0.1;
717:                         return 0;
718:                 }
719:                 if(imageM[max] > 0.1 && imageM[max] <= 0.2){
720:                         
721:                         SubFiltRGB(FiltPek[check],((FiltDisPek[check]*2)+1),max,1);
722:                         
723:                         SubFiltRGB(FiltPek[20],3,max,0);
724:                         SubFiltRGB(FiltPek[20],3,max,2);
725:                         return 0;
726:                 }
727:                 if(imageM[max] > 0.06 && imageM[max] <= 0.1){
728:                         
729:                         SubFiltRGB(FiltPek[check],((FiltDisPek[check]*2)+1),max,1);
730:                         
731:                         SubFiltRGB(FiltPek[21],5,max,0);
732:                         SubFiltRGB(FiltPek[21],5,max,2);
733:                         return 0;
734:                 }
735:                 if(imageM[max] <= 0.06 && tt < 0.1){
736:                         
737:                         int filtersize = (int)floor(sqrt(1/tt)+0.5);
738:                         double sigma = sqrt(-(pow(filtersize,2))/log(1e-5));
739:                         
740:                         SubFiltRGB(MakeFilter(filtersize*2+1,

 sigma),filtersize*2+1,max,0);
741:                         SubFiltRGB(MakeFilter(filtersize*2+1,

 sigma),filtersize*2+1,max,1);
742:                         SubFiltRGB(MakeFilter(filtersize*2+1,

 sigma),filtersize*2+1,max,2);
743:                         return 0;
744:                 }
745:                 if(imageM[max] <= 0.06 && tt >= 0.1){
746:                         if(imageM[max] > 0.03){
747:                                                                

 SubFiltRGB(FiltPek[21],5,max,1);
748:                                 SubFiltRGB(FiltPek[21],5,max,0);
749:                                 SubFiltRGB(FiltPek[21],5,max,2);
750:                                 return 0;
751:                         }
752:                         if(imageM[max] <= 0.03 && imageM[max] > 0.02){
753:                         
754:                                 SubFiltRGB(FiltPek[22],7,max,1);
755:                                 SubFiltRGB(FiltPek[22],7,max,0);
756:                                 SubFiltRGB(FiltPek[22],7,max,2);
757:                                 return 0;
758:                         }
759:                         if(imageM[max] <= 0.02 && imageM[max] >= 0){
760:                         
761:                                 SubFiltRGB(FiltPek[23],9,max,1);
762:                                 SubFiltRGB(FiltPek[23],9,max,0);
763:                                 SubFiltRGB(FiltPek[23],9,max,2);
764:                                 return 0;
765:                         }
766:                         



767:                 }
768:                 break;
769:                 
770:         case 2:
771:                 if(imageY[max] > 0.9){
772:                         SubFiltRGB(FiltPek[check],((FiltDisPek[check]*2)+1),max,2);
773:                         
774:                         return 0;
775:                 }
776:                 if(imageY[max] > 0.2 && imageY[max] <= 0.9){
777:                         
778:                         SubFiltRGB(FiltPek[check],((FiltDisPek[check]*2)+1),max,2);
779:                         
780:                         imagenoisedcolorC[max] = imagenoisedcolorC[max] -0.1;
781:                         imagenoisedcolorM[max] = imagenoisedcolorM[max] -0.1;
782:                         return 0;
783:                 }
784:                 if(imageY[max] > 0.1 && imageY[max] <= 0.2){
785:                         
786:                         SubFiltRGB(FiltPek[check],((FiltDisPek[check]*2)+1),max,2);
787:                         
788:                         SubFiltRGB(FiltPek[20],3,max,0);
789:                         SubFiltRGB(FiltPek[20],3,max,1);
790:                         return 0;
791:                 }
792:                 if(imageY[max] > 0.06 && imageY[max] <= 0.1){
793:                         
794:                         SubFiltRGB(FiltPek[check],((FiltDisPek[check]*2)+1),max,2);
795:                         
796:                         SubFiltRGB(FiltPek[21],5,max,0);
797:                         SubFiltRGB(FiltPek[21],5,max,1);
798:                         return 0;
799:                 }
800:                 if(imageY[max] <= 0.06 && tt < 0.1){
801:                         
802:                         int filtersize = (int)floor(sqrt(1/tt)+0.5);
803:                         double sigma = sqrt(-(pow(filtersize,2))/log(1e-5));
804:                         
805:                         SubFiltRGB(MakeFilter(filtersize*2+1,

 sigma),filtersize*2+1,max,0);
806:                         SubFiltRGB(MakeFilter(filtersize*2+1,

 sigma),filtersize*2+1,max,1);
807:                         SubFiltRGB(MakeFilter(filtersize*2+1,

 sigma),filtersize*2+1,max,2);
808:                         return 0;
809:                 }
810:                 if(imageY[max] <= 0.06 && tt >= 0.1){
811:                         if(imageY[max] > 0.03){
812:                         
813:                                 SubFiltRGB(FiltPek[21],5,max,2);
814:                                 SubFiltRGB(FiltPek[21],5,max,0);
815:                                 SubFiltRGB(FiltPek[21],5,max,1);
816:                                 return 0;
817:                         }
818:                         if(imageY[max] <= 0.03 && imageY[max] > 0.02){
819:                         
820:                                 SubFiltRGB(FiltPek[22],7,max,2);
821:                                 SubFiltRGB(FiltPek[22],7,max,0);
822:                                 SubFiltRGB(FiltPek[22],7,max,1);
823:                                 return 0;
824:                         }
825:                         if(imageY[max] <= 0.02 && imageY[max] >= 0){
826:                         
827:                                 SubFiltRGB(FiltPek[23],9,max,2);
828:                                 SubFiltRGB(FiltPek[23],9,max,0);
829:                                 SubFiltRGB(FiltPek[23],9,max,1);
830:                                 return 0;



831:                         }
832:                         
833:                 }
834:                 break;
835:         }
836:         
837:         return 0;
838:         
839: }
840: 
841: BYTE* CMatrix::IMDCP(BYTE *bits, int w, int h, DWORD size)
842: {
843:         
844:         int x=0;
845:         DWORD wh=w*h;
846:         
847:         BinImage=new BYTE[wh];
848:         image=new double[wh];
849:         Orgimage=new double[wh];
850:         HelpMatrix=new DWORD[height];
851:         
852:         double dotsums[20];
853:         
854:         alldots=0;
855:         dots=new DWORD[20];
856:         
857:         
858:         
859:         for(int o=0;o<20;o++)
860:                 dotsums[o]=0;
861:         
862:         
863:         double temp=0,num=0, sum=0;
864:         
865:         
866:         for(long unsigned int i=0;i<wh;i++)
867:         {               
868:                 sum+=(double)bits[x];
869:                 x+=3;
870:         }
871:         
872:         
873:         if(sum<127*wh)
874:                 isDark=true;
875:         else
876:                 isDark=false;
877:         
878:         
879:         
880:         srand(time(NULL));  
881:         
882:         
883:         x=0;
884:         
885: 
886:         if(isDark)
887:         {
888:                 
889:                 for(long unsigned int i=0;i<wh;i++)
890:                 {
891:                         image[i]=(double)(bits[x])/255; //Normaliserar
892:                         temp=image[i];
893:                         Orgimage[i]=temp;
894:                         dotsums[CheckMask(temp)]+=temp;
895:                         num = (double)(500-(rand() % (1000)))/100000; //Noise.. Ev göra

 efter Convolve2D
896:                         image[i]=image[i]+num;



897:                         
898:                         BinImage[i]=0;
899:                         x+=3;
900:                 }
901:         
902:         
903:         
904:         }
905:         
906:         else
907:         {
908:                 
909:                 for(long unsigned int i=0;i<wh;i++)
910:                 {
911:                         image[i]=(double)(255-bits[x])/255; //Normaliserar samt fixar

 svart=1 
912:                         temp=image[i];
913:                         Orgimage[i]=temp;
914:                         dotsums[CheckMask(temp)]+=temp;
915:                         num = (double)(500-(rand() % (1000)))/100000; //Noise.. Ev göra

 efter Convolve2D
916:                         image[i]=image[i]+num;
917:                         BinImage[i]=255;
918:                         x+=3;
919:                 }
920:                 
921:                 //      for(long unsigned int p=0;p<wh;p++)
922:                 //BinImage[p]=255; //Helt vit från början
923:                 
924:                 //BinImage[wh]=255;
925:                 
926:         }
927:         
928:         double** FiltPek=new double*[20];
929:         
930:         FiltPek[0]=MakeFilter(21, 3);
931:         FiltPek[1]=FiltPek[0];
932:         FiltPek[2]=MakeFilter(19, 2.7);
933:         FiltPek[3]=MakeFilter(17, 2.3);
934:         FiltPek[4]=MakeFilter(15, 2.0);
935:         FiltPek[5]=MakeFilter(13, 1.6);
936:         FiltPek[6]=MakeFilter(11, 1.3);
937:         FiltPek[7]=FiltPek[6];          
938:         FiltPek[8]=FiltPek[6];  
939:         FiltPek[9]=FiltPek[6];
940:         FiltPek[10]=FiltPek[6];
941:         FiltPek[11]=FiltPek[6];
942:         FiltPek[12]=FiltPek[6];
943:         FiltPek[13]=FiltPek[6];
944:         FiltPek[14]=FiltPek[5];
945:         FiltPek[15]=FiltPek[4];
946:         FiltPek[16]=FiltPek[3];
947:         FiltPek[17]=FiltPek[2];
948:         FiltPek[18]=FiltPek[0];
949:         FiltPek[19]=FiltPek[0];
950:         
951:         
952:         int* FiltDisPek=new int[20];
953:         
954:         FiltDisPek[0]=10;
955:         FiltDisPek[1]=10;
956:         FiltDisPek[2]=9;
957:         FiltDisPek[3]=8;
958:         FiltDisPek[4]=7;
959:         FiltDisPek[5]=6;
960:         FiltDisPek[6]=5;
961:         FiltDisPek[7]=5;



962:         FiltDisPek[8]=5;
963:         FiltDisPek[9]=5;
964:         FiltDisPek[10]=5;
965:         FiltDisPek[11]=5;
966:         FiltDisPek[12]=5;
967:         FiltDisPek[13]=5;
968:         FiltDisPek[14]=6;
969:         FiltDisPek[15]=7;
970:         FiltDisPek[16]=8;
971:         FiltDisPek[17]=9;
972:         FiltDisPek[18]=10;
973:         FiltDisPek[19]=10;
974:         
975:         
976:         image=Convolve2D(image, w, h, FiltPek[6], 11);
977:         
978:         for(int e=0;e<20;e++)
979:         {                       
980:                 dots[e]=(DWORD) floor(dotsums[e] + 0.5);
981:                 alldots+=dots[e];
982:         }
983:         
984:         
985:         int Ymax=0, rows=0, check=0;
986:         DWORD kdots[20], k=0;
987:         
988:         
989:         for(int d=0;d<20;d++)
990:                 kdots[d]=0;
991:         
992:         
993:         for(int mrows=0;mrows<height;mrows++)
994:                 HelpMatrix[mrows]=GetMaxRows(mrows);    
995:         
996:         
997:         
998:         while(k<alldots)  //Fixa: Mörka områden/stora filter???
999:                 //Måste fixa minneshanteringen på filterna..

1000:         {
1001:                 
1002:                 Ymax=GetMaxHelp();
1003:                 check=CheckMask(Orgimage[HelpMatrix[Ymax]]);
1004:                 
1005:                 
1006:                 
1007:                 
1008:                 if(kdots[check]<dots[check])
1009:                 {
1010:                         
1011:                         if(isDark)
1012:                                 BinImage[HelpMatrix[Ymax]]=255;
1013:                         else
1014:                                 BinImage[HelpMatrix[Ymax]]=0;
1015:                         
1016:                         //SubFilt(FiltPek[6], 11, HelpMatrix[Ymax]);
1017:                         SubFilt(FiltPek[check], (FiltDisPek[check]*2)+1,

 HelpMatrix[Ymax]);
1018:                         kdots[check]++;
1019:                         k++;
1020:                         
1021:                         image[HelpMatrix[Ymax]]=-100000;                
1022:                        

 for(rows=Ymax-FiltDisPek[check];rows<=Ymax+FiltDisPek[check];rows++)
1023:                         {                       
1024:                                 if(rows>=0 && rows<height)
1025:                                         HelpMatrix[rows]=GetMaxRows(rows);
1026:                         }       



1027:                         
1028:                 }
1029:                 else
1030:                 {       
1031:                         image[HelpMatrix[Ymax]]=-100000;
1032:                         HelpMatrix[Ymax]=GetMaxRows(Ymax);
1033:                 }
1034:                 
1035:         }
1036:         
1037:         
1038:         
1039:         
1040:         BYTE* test=new BYTE[wh*3];//((width * 3 + 3) & ~3)*height];
1041:         DWORD j=0;
1042:         for(DWORD t=0;t<=wh;t++)
1043:         {               
1044:                 
1045:                 //hoppa över var 3:e
1046:                 
1047:                 test[j]=BinImage[t];
1048:                 test[j+1]=BinImage[t];
1049:                 test[j+2]=BinImage[t];
1050:                 j+=3;
1051:         /*      test[j]=(int)floor(image[t]*255+0.5);
1052:                 test[j+1]=(int)floor(image[t]*255+0.5);
1053:                 test[j+2]=(int)floor(image[t]*255+0.5);
1054:                 j+=3;
1055:                 TRACE("%f \n",test[t]*255);*/
1056: 
1057:         }
1058:         
1059:         
1060:         
1061:         //this part erase the filt memory from MakeFilter method
1062:         
1063:         delete[] FiltPek[0];                                                           

 
1064:         
1065:         for(i = 2; i <= 6 ; i++){
1066:                 
1067:                 delete[] FiltPek[i];
1068:         }
1069:         //////////////////////////////////////////////////////
1070:         
1071:         delete[] FiltPek;
1072:         delete[] FiltDisPek;
1073:         return test;
1074:         
1075: }
1076: 
1077: 
1078: //Determines which row has the largest value
1079: //Argument: -
1080: //Returns: The index of the largest value in the helpmatrix
1081: int CMatrix::GetMaxHelp()
1082: {
1083:         int i=0, maxIndex=0;
1084:         double max=-1e8;
1085:         
1086:         while(i<height)
1087:         {
1088:                 if(image[HelpMatrix[i]]>max) //image egentligen
1089:                 {
1090:                         max=image[HelpMatrix[i]];
1091:                         maxIndex=i;
1092:                 }



1093:                 i++;
1094:         }
1095:         return maxIndex;        
1096: }
1097: 
1098: //Same as above, color version
1099: //Argument: The color plane you wish to search in
1100: //Returns: The index of the largest value in the helpmatrix
1101: int CMatrix::GetMaxHelpColor(int plane)
1102: {
1103:         int i=0, maxIndex=0;
1104:         double max=-1e8;
1105:         
1106:         switch(plane)
1107:         {
1108:         case 0:
1109:                 while(i<height)
1110:                 {
1111:                         if(imagenoisedcolorC[HelpMatrixC[i]]>max)
1112:                         {
1113:                                 max=imagenoisedcolorC[HelpMatrixC[i]];
1114:                                 maxIndex=i;
1115:                         }
1116:                         i++;
1117:                 }
1118:                 
1119:                 break;
1120:                 
1121:         case 1:
1122:                 while(i<height)
1123:                 {
1124:                         if(imagenoisedcolorM[HelpMatrixM[i]]>max)
1125:                         {
1126:                                 max=imagenoisedcolorM[HelpMatrixM[i]];
1127:                                 maxIndex=i;
1128:                         }
1129:                         i++;
1130:                 }
1131:                 
1132:                 break;  
1133:                 
1134:         case 2:
1135:                 while(i<height)
1136:                 {
1137:                         if(imagenoisedcolorY[HelpMatrixY[i]]>max)
1138:                         {
1139:                                 max=imagenoisedcolorY[HelpMatrixY[i]];
1140:                                 maxIndex=i;
1141:                         }
1142:                         i++;
1143:                 }
1144:                 
1145:                 break;  
1146:                 
1147:         }
1148:         
1149:         return maxIndex;        
1150: }
1151: 
1152: //Makes Gaussian filters of different sizes
1153: //Argument: The size of the filter and sigma (used in the Gauss formula)
1154: //Returns: The, by the arguments, suggested filter
1155: double*  CMatrix::MakeFilter(int size, double sigma)
1156: {
1157:         double* filt=new double[size*size];
1158:         double sum=0;
1159:         int x=0;



1160:         
1161:         for(int i=-(size-1)/2;i<=(size-1)/2;i++)
1162:         {
1163:                 for(int j=-(size-1)/2;j<=(size-1)/2;j++)
1164:                 {
1165:                         //K=
1166:                         filt[x]=exp(-((pow(i,2)+pow(j,2))/(2*pow(sigma,2))));
1167:                         sum+=filt[x];
1168:                         x++;
1169:                 }
1170:         }
1171:         
1172:         
1173:         for(int q=0;q<size*size;q++)
1174:                 filt[q]=filt[q]/sum;
1175:         
1176:         
1177:         
1178:         return filt;
1179:         
1180: }
1181: 
1182: 
1183: //2D-convolution with any filter
1184: //Argument: image, width, height, filter, filtersize
1185: //Returns: The convolved image
1186: double* CMatrix::Convolve2D(double *org, int w, int h, double *filter, int s)
1187: {
1188:         double* Filtered=new double[w*h];
1189:         double delsumma=0;      
1190:         int dis=(s-1)/2;
1191:         DWORD size=w*h, xx=0;
1192:         
1193:         
1194:         for(DWORD x=0;x<size;x++)
1195:         {
1196:         
1197:                 xx=x-dis-(dis*w);
1198:                 
1199:                 for(int i=0;i<s;i++)
1200:                 {
1201:                         
1202:                         for(int j=0;j<s;j++)
1203:                         {
1204:                                 if(xx>=0 && xx<size)
1205:                                         delsumma+=org[xx]*filter[i*s+j];
1206:                                 xx++;
1207:                         }       
1208:                         xx=xx+w-s;
1209:                 }
1210:                 
1211:                 Filtered[x]=delsumma;
1212:                 delsumma=0;
1213:         }
1214:         
1215:         delete[] org;
1216:         return Filtered;
1217:         
1218: }
1219: 
1220: //Substracts the filter from the original image in current position
1221: //Argument: Filter, filter size, current position
1222: //Returns: -
1223: void CMatrix::SubFilt(double* filter, int size, DWORD x)
1224: {
1225:         DWORD CurrPos=0, wh=width*height;
1226:         int dis=(size-1)/2;



1227:         CurrPos=x-dis-(dis*width);
1228:         
1229:         int c = 1;
1230:         int f = 0;
1231: 
1232:         for(int i=0;i<size;i++)
1233:         {
1234:                 for(int j=0;j<size;j++)
1235:                 {
1236:                         
1237:                         if(CurrPos>=0 && CurrPos<wh)
1238:                         {                               
1239:                                 image[CurrPos]=image[CurrPos]-filter[i*size+j];
1240:                                 
1241:                         
1242:                         c++;
1243:                         }
1244:                         CurrPos++;
1245:                 }
1246:                 CurrPos=CurrPos+width-size;
1247:                 
1248:         }
1249:         
1250: }
1251: 
1252: //Same as above, but with possibility to chose colorplane
1253: //Argument: Filter, filter size, current position, colorplane
1254: //Returns: -
1255: void CMatrix::SubFiltRGB(double* filter, int size, DWORD x, int plane)
1256: {
1257:         
1258:         
1259:         DWORD CurrPos=0, wh=width*height;
1260:         int dis=(size-1)/2;
1261:         CurrPos=x-dis-(dis*width);
1262:         int i=0;
1263:         switch(plane)
1264:         {
1265:                 
1266:         case 0:
1267:                 
1268:                 for(i=0;i<size;i++)
1269:                 {
1270:                         for(int j=0;j<size;j++)
1271:                         {
1272:                                 
1273:                                 if(CurrPos>=0 && CurrPos<wh)
1274:                                 {                               
1275:                                         
1276:                                        

 imagenoisedcolorC[CurrPos]=imagenoisedcolorC[CurrPos]-filter[i*size+j];
1277:                                 }
1278:                                 CurrPos++;
1279:                         }
1280:                         CurrPos=CurrPos+width-size;
1281:                 }
1282:                 break;
1283:                 
1284:                 
1285:         case 1:
1286:                 for(i=0;i<size;i++)
1287:                 {
1288:                         for(int j=0;j<size;j++)
1289:                         {
1290:                                 
1291:                                 if(CurrPos>=0 && CurrPos<wh)
1292:                                 {                               



1293:                                        
 imagenoisedcolorM[CurrPos]=imagenoisedcolorM[CurrPos]-filter[i*size+j];

1294:                                 }
1295:                                 CurrPos++;
1296:                         }
1297:                         CurrPos=CurrPos+width-size;
1298:                 }
1299:                 break;
1300:                 
1301:                 
1302:         case 2:
1303:                 
1304:                 for(i=0;i<size;i++)
1305:                 {
1306:                         
1307:                         for(int j=0;j<size;j++)
1308:                         {
1309:                                 
1310:                                 if(CurrPos>=0 && CurrPos<wh)
1311:                                 {                               
1312:                                        

 imagenoisedcolorY[CurrPos]=imagenoisedcolorY[CurrPos]-filter[i*size+j];
1313:                                 }
1314:                                 CurrPos++;
1315:                         }
1316:                         CurrPos=CurrPos+width-size;
1317:                 }
1318:                 break;
1319:                 
1320:         }       
1321: }
1322: 
1323: //Checks in which tone area the current pixel value belongs
1324: //Argument: Value, suggested area
1325: //Returns: Returns true if f and m matches, that is f is infact belonging
1326: //         to the area (m) suggested
1327: bool CMatrix::CheckMask(double f, int m)
1328: {
1329:         switch(m)
1330:         {
1331:                 
1332:         case 0: return(f>=0 && f<=0.01);
1333:                 break;
1334:         case 1: return(f>0.01 && f<=0.02);
1335:                 break;
1336:         case 2: return(f>0.02 && f<=0.03);
1337:                 break;
1338:         case 3: return(f>0.03 && f<=0.04);
1339:                 break;
1340:         case 4: return(f>0.04 && f<=0.06);
1341:                 break;
1342:         case 5: return(f>0.06 && f<=0.1);
1343:                 break;
1344:         case 6: return(f>0.1 && f<=0.2);
1345:                 break;
1346:         case 7: return(f>0.2 && f<=0.3);
1347:                 break;
1348:         case 8: return(f>0.3 && f<=0.4);
1349:                 break;
1350:         case 9: return(f>0.4 && f<=0.5);
1351:                 break;
1352:         case 10: return(f>0.5 && f<=0.6);
1353:                 break;
1354:         case 11: return(f>0.6 && f<=0.7);
1355:                 break;
1356:         case 12: return(f>0.7 && f<=0.8);
1357:                 break;



1358:         case 13: return(f>0.8 && f<=0.9);
1359:                 break;
1360:         case 14: return(f>0.9 && f<=0.94);
1361:                 break;
1362:         case 15: return(f>0.94 && f<=0.96);
1363:                 break;
1364:         case 16: return(f>0.96 && f<=0.97);
1365:                 break;
1366:         case 17: return(f>0.97 && f<=0.98);
1367:                 break;
1368:         case 18: return(f>0.98 && f<=0.99);
1369:                 break;
1370:         case 19: return(f>0.99 && f<=1);
1371:                 break;
1372:         default: return false;
1373:                 break;
1374:         }
1375: }
1376: 
1377: //Checks in which tone area a given pixel value belongs
1378: //Argument: Pixel vaule
1379: //Returns: The number of the tone area.
1380: int CMatrix::CheckMask(double temp)
1381: {
1382:         if(temp>=0 && temp<=0.01)
1383:                 return 0;
1384:         if(temp>0.01 && temp<=0.02)
1385:                 return 1;
1386:         if(temp>0.02 && temp<=0.03)
1387:                 return 2;
1388:         if(temp>0.03 && temp<=0.04)
1389:                 return 3;
1390:         if(temp>0.04 && temp<=0.06)
1391:                 return 4;
1392:         if(temp>0.06 && temp<=0.1)
1393:                 return 5;
1394:         if(temp>0.1 && temp<=0.2)
1395:                 return 6;
1396:         if(temp>0.2 && temp<=0.3)
1397:                 return 7;
1398:         if(temp>0.3 && temp<=0.4)
1399:                 return 8;
1400:         if(temp>0.4 && temp<=0.5)
1401:                 return 9;
1402:         if(temp>0.5 && temp<=0.6)
1403:                 return 10;
1404:         if(temp>0.6 && temp<=0.7)
1405:                 return 11;
1406:         if(temp>0.7 && temp<=0.8)
1407:                 return 12;
1408:         if(temp>0.8 && temp<=0.9)
1409:                 return 13;
1410:         if(temp>0.9 && temp<=0.94)
1411:                 return 14;
1412:         if(temp>0.94 && temp<=0.96)
1413:                 return 15;
1414:         if(temp>0.96 && temp<=0.97)
1415:                 return 16;
1416:         if(temp>0.97 && temp<=0.98)
1417:                 return 17;
1418:         if(temp>0.98 && temp<=0.99)
1419:                 return 18;
1420:         if(temp>0.99 && temp<=1)
1421:                 return 19;
1422:         
1423:         else
1424:         {



1425:                 TRACE("check fel");
1426:                 return -1;
1427:                 
1428:         }
1429: }
1430: 
1431: //Sets the height in the Matrix object
1432: //Arguments: Height
1433: //Returns: - 
1434: void CMatrix::Setheight(int h)
1435: {
1436:         height=h;
1437: }
1438: 
1439: //Sets the widht in the Matrix object
1440: //Arguments: widht
1441: //Returns: - 
1442: void CMatrix::Setwidth(int w)
1443: {
1444:         width=w;
1445: }
1446: 
1447: //Gets the width in the Matrix object
1448: //Arguments: -
1449: //Returns: width
1450: int CMatrix::Getwidth()
1451: {
1452:         return width;
1453: }
1454: 
1455: //Gets the height in the Matrix object
1456: //Arguments: -
1457: //Returns: Height
1458: int CMatrix::Getheight()
1459: {
1460:         return height;
1461: }
1462: 
1463: //Gets the number of dots to be placed
1464: //Arguments: -
1465: //Returns: The number of dots
1466: unsigned long CMatrix::GetDots()
1467: {
1468:         return alldots;
1469: }
1470: 
1471: 




