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Úvod
Image Stitching 2.0 je přídavný softwarový modul k programům QuickPHOTO určený
k sešívání zorných polí z mikroskopu do jednoho snímku s rozšířeným zorným polem.

Modul se skládá ze dvou částí:

• Samostatný modul Image Stitching 2.0 pro sešívání pořízených snímků

• Záložka Image Stitching v ovládacích panelech USB 3.0 kamer PROMICAM
a PROMICAM LITE pro interaktivní (live) sešívání zorných polí
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Instalace modulu Image Stitching
2.0

Důležité

Pro úspěšnou instalaci modulu Image Stitching 2.0 je nutné mít v počítači
nainstalován některý z programůQuickPHOTOCAMERA,QuickPHOTOMICRO
nebo QuickPHOTO INDUSTRIAL ve verzi 3.0 nebo novější (doporučena je
nejnovější verze).

Poznámka

Pokud nemáte v hardwarovém klíči programuQuickPHOTO obsaženo oprávnění
pro používání modulu Image Stitching 2.0, nebo modul instalujete do zkušební
verze programu QuickPHOTO (hardwarový klíč není použit), spustí se modul
Image Stitching 2.0 v režimu demoverze. Demoverze poskytuje všechny funkce
plné verze, avšak do vytvořených snímků bude vložen vodoznak. O skutečnosti,
že modul pracuje v režimu demoverze, budete při každém jeho spuštění
informováni. Pokud chcete zakoupit plnou verzi modulu, kontaktujte svého
dodavatele softwaru QuickPHOTO.

Pokud se chystáte modul Image Stitching 2.0 instalovat z dodaného instalačního disku:

• Ujistěte se, že program QuickPHOTO není spuštěn.

• Vložte instalační disk do DVD jednotky. Objeví se uvítací obrazovka.

• Pokud se uvítací obrazovka automaticky neobjeví, spusťte z instalačního disku program
autorun.exe.

• Zvolte Instalovat Image Stitching 2.0.

Pokud se chystáte modul Image Stitching 2.0 instalovat ze staženého instalačního balíčku:

• Ujistěte se, že program QuickPHOTO není spuštěn.
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• Spusťte instalační balíček.

• Zvolte složku, kam se mají instalační soubory rozbalit.

• Počkejte na rozbalení instalačních souborů a zobrazení instalačního průvodce.

Objeví se úvodní obrazovka instalačního průvodce. Postupujte následovně:

• Zvolte požadovaný jazyk.

• Klikněte na tlačítko OK. Instalační program vyhledá existující instalaci programu
QuickPHOTO CAMERA, QuickPHOTO MICRO nebo QuickPHOTO INDUSTRIAL.

• Pokud máte na svém počítači nainstalováno více verzí programuQuickPHOTO, vyberte
verzi, do které má být modul Image Stitching 2.0 nainstalován a klikněte na tlačítko
Další.

• Dále pokračujte podle pokynů průvodce instalací.
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Modul pro sešívání pořízených
snímků

Samostatný modul Image Stitching 2.0 umožňuje sešít snímky pořízené libovolným
snímacím zařízením, otevřené v programu QuickPHOTO nebo uložené na pevném disku.
Modul také umožňuje sešívat snímky pořízené proostřovacím modulem Deep Focus nebo
modulem HDR, případně kombinací modulů Deep Focus + HDR.

1. Pořízení snímků určených k sešití
Prvním krokem při vytváření snímků s rozšířeným zorným polem je nasnímání série snímků
vzorku s částečně se překrývajícími zornými poli.

Důležité

Pro pořízení snímků určených k sešití je nutné mít mikroskop vybaven posuvným
XY stolkem.

Modul Image Stitching 2.0 neumožňuje sešívání snímků pohybujících se vzorků,
vzorků bez jasně rozpoznatelné struktury (např. jednolité plochy nebo pozadí)
nebo vzorků s pravidelně se opakující strukturou (např. pravidelné proužky,
čtverečky, tečky apod.).

Následující postup pořízení snímků lze použít pro všechna snímací zařízení podporovaná
programy QuickPHOTO, včetně zařízení ovládaných prostřednictvím rozhraní TWAIN.

Doporučený postup pořízení snímků určených k sešití

1. V programu QuickPHOTO spusťte ovládací panel vašeho snímacího zařízení.

2. Vložte vzorek pod mikroskop a zafixujte jej na posuvném stolku tak, aby při posuvu
vzorek na stolku neměnil svou pozici, ani se neotáčel.

3. Pohybem stolku se ujistěte, že rozsah jeho pojezdu pokrývá celou oblast vzorku
určenou k nasnímání. Pokud ne, změňte pozici vzorku na stolku a zkuste znovu.
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4. Nastavte osvětlení mikroskopu.

5. Pohybem posuvného stolku mikroskopu pomocí živého obrazu snímacího zařízení
najděte kraj nebo nejlépe roh oblasti vzorku, která má být ve výsledném sešitém
snímku zobrazena.

6. V ovládacím panelu snímacího zařízení nastavte manuální režim expozice a nastavte
požadovaný expoziční čas. Pokud preferujete použití automatického režimu expozice,
aktivujte funkci aretace expozice (AEL), aby v průběhu snímání nedocházelo ke
změnám expozičního času a tím ke změnám světlosti vzorku.

7. Zaostřete mikroskop pomocí živého obrazu snímacího zařízení.

8. Pořiďte první snímek.

9. Stolek posuňte tak, aby mezi zorným polem pořízeného snímku a zorným polem
živého obrazu snímacího zařízení zůstal alespoň 20-25% překryv. Pořiďte druhý
snímek.

10. Obdobně pořizujte další snímky, dokud nebude nasnímána celá oblast vzorku, která
má být ve výsledném sešitém snímku zobrazena. Všechny snímky snímejte ve stejném
rozlišení (např. 1928 x 1448 pixelů). Před nasnímáním snímku se vždy ujistěte, že je
mikroskop správně zaostřen, případně jej doostřete.

Poznámka

Každý z dílčích snímků určených k sešití může být také nejprve složen modulem
Deep Focus nebo modulem HDR, případně kombinací modulů Deep Focus +
HDR.

Rady a doporučení pro pořizování snímků

• Ujistěte se, že orientace stolku je co nejlépe srovnána s orientací snímacího zařízení.
Zamezíte tak vzniku "schodů" v sešitém snímku.

• Pro dosažení co nejlepší homogenity osvětlení sešitých snímků používejte funkci
Korekce stínů (pokud ji vaše snímací zařízení nabízí). Více informací o použití této
funkce naleznete v uživatelské příručce k programu QuickPHOTO.
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• Pro pohodlnější snímání doporučujeme použít počítač se dvěma monitory. Na jednom
monitoru zobrazte hlavní okno programu QuickPHOTO a na druhém ovládací panel
snímacího zařízení se živým obrazem. Pořízený snímek vždy po nasnímání uvidíte
v hlavním okně programu a budete tak mít lepší kontrolu nad překryvy jednotlivých
snímků.

• Pokud tuto funkci vaše snímací zařízení poskytuje, můžete pro lepší představu o velikosti
překryvů zobrazit v živém obrazu středový kříž.

• Snímky mohou být nasnímány v libovolném pořadí za sebou. Při snímání tedy není
nutné dodržovat pravidelný vzor např. tzv. "hada". Přesto je tento způsob doporučen.
Důležité je pouze dodržet minimální překryvy mezi snímky.

• V průběhu snímání jednotlivých snímků neprovádějte žádné změny v nastavení
mikroskopu ani osvětlení a neměňte expoziční čas snímacího zařízení.

• V průběhu snímání jednotlivých snímků nikdy neotáčejte vzorkem, stolkem ani snímacím
zařízením. Vzorek neposouvejte na stolku rukou.

• Pokud by se sešití nějakého vzorku nepodařilo, zkuste snímky pořídit znovu s větším
překryvem.

2. Výběr snímků určených k sešití
Modul Image Stitching 2.0 umožňuje sešít snímky otevřené v programu QuickPHOTO
nebo uložené na pevném disku, paměti flash a pod.

Postup výběru snímků určených k sešití je popsán v následujících třech odstavcích:

1. Výběr snímků označených v Panelu náhledů

Tato volba umožňuje sešít snímky otevřené v programu QuickPHOTO.

Postup použití:

1. V Panelu náhledů programu QuickPHOTO označte otevřené snímky určené k sešití.
Náhledy vybraných snímků budou označeny rámečky. Označování je možné provést
obdobně jako označování souborů v průzkumníku Windows® (všechny náhledy je
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možné označit pomocí klávesové zkratky [Ctrl+A], souvislý výběr pomocí klávesy
[Shift] a nesouvislý pomocí klávesy [Ctrl]).

2. Spusťte modul Image Stitching 2.0 z nabídky Moduly → Image Stitching 2.0 nebo
kliknutím na ikonu .

3. V otevřeném okně Výběr zdroje snímků vyberte možnost Snímky označené v Panelu
náhledů a klikněte na tlačítko Další.

4. Zobrazí se okno, ve kterém dojde k automatickému zahájení vytváření náhledu.
Pokračujte viz kapitola „Vytvoření náhledu a nastavení parametrů
sešívání“ na straně 14.

2. Výběr uložených snímků

Tato volba umožňuje sešít zvolené snímky, které máte uloženy na pevném disku, paměti
flash apod.

Postup použití:
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1. Spusťte modul Image Stitching 2.0 z nabídky Moduly → Image Stitching 2.0 nebo
kliknutím na ikonu .

2. V otevřeném okně Výběr zdroje snímků vyberte možnost Uložené snímky a klikněte
na tlačítko Další.

3. V otevřeném dialogovém okně vyberte snímky, které chcete sešít. Potvrďte stiskem
tlačítka Otevřít.

4. Zobrazí se okno, ve kterém dojde k automatickému zahájení vytváření náhledu.
Pokračujte viz kapitola „Vytvoření náhledu a nastavení parametrů
sešívání“ na straně 14.

3. Výběr celé složky snímků

Tato volba umožňuje vybrat k sešití celou složku snímků, které máte uloženy na pevném
disku, paměti flash apod. Každá složka může obsahovat pouze jednu sadu snímků ke
složení.

Postup použití:
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1. Spusťte modul Image Stitching 2.0 z nabídky Moduly → Image Stitching 2.0 nebo
kliknutím na ikonu .

2. V otevřeném okně Výběr zdroje snímků vyberte možnost Složka se snímky a klikněte
na tlačítko Další.

3. V otevřeném dialogovém vyberte složku se snímky, které chcete sešít. Potvrďte
stiskem tlačítka Vybrat složku.

4. Zobrazí se okno, ve kterém dojde k automatickému zahájení vytváření náhledu.
Pokračujte viz kapitola „Vytvoření náhledu a nastavení parametrů
sešívání“ na straně 14.

3. Vytvoření náhledu a nastavení parametrů
sešívání

Po zvolení snímků určených k sešití se zobrazí dialogové okno, ve kterém bude automaticky
zahájeno vytváření náhledu sešitého snímku. Náhled bude zobrazen na pravé straně okna
v části Náhled. Z důvodu rychlosti a co nejlepší interaktivity se pro vytvoření náhledu
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použijí zmenšeniny vstupních snímků. Sešitý snímek v plné velikosti bude vytvořen až
v dalším kroku, který je popsán v následující kapitole.

Po dokončení vytváření náhledu dojde k aktivování následujících ovládacích prvků. Změny
jimi provedené se interaktivně zobrazí v náhledu a budou použity také pro výsledný sešitý
snímek.

Barva pozadí: ovládací prvky v této části
umožňují nastavit barvu pozadí. Pozadím jsou
myšlena taková místa sešitého snímku, kde není

obsažena žádná informace ze vstupních snímků. Barevný obdélníček slouží jako indikátor
aktuálně zvolené barvy. Stisknutím tlačítka Změnit vyvoláte dialogové okno pro manuální
volbu barvy. Tlačítko aktivuje funkci Vybrat barvu z náhledu, která umožňuje
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interaktivně zvolit barvu pozadí nástrojem kapátko přímo z Náhledu sešitého snímku. Pro
interaktivní volbu barvy postupujte následovně:

1. Klikněte na tlačítko .

2. Najeďte kurzorem myši na požadovanou barvu v Náhledu sešitého snímku. Kurzor
se změní na kapátko. Oblast pozadí v Náhledu změní barvu na zvolenou barvu.
Přejížděním kurzoru v Náhledu můžete interaktivně vybírat nejvhodnější barvu.
Kliknutím levého tlačítka myši zvolenou barvu vyberte. Barva obdélníčku se změní
na tuto barvu, nástroj interaktivního výběru bude deaktivován a kurzor se změní na
standardní.

Poznámka

Kapátkem není možné vybrat barvu z pozadí sešitého snímku - zobrazí se kurzor

zákazu .

Tlačítko obnoví výchozí barvu pozadí.

Vyhlazení přechodů mezi snímkem a pozadím:
ovládací prvky v této části umožňují vyhladit
(zjemnit) přechody mezi snímkem a pozadím,
jehož barvu je možné nastavit ovládacími prvky

ve výše popsané části Barva pozadí. Vyhlazení aktivujete zaškrtnutím volby Aktivovat
vyhlazení. Posuvníkem Úroveň nastavíte šířku vzniklého přechodu a tím i ji jeho plynulost.
Úroveň nastavte tak, aby vzniklý přechod nezasahoval do detailů snímku.

Výběr oblasti: v Náhledu je čárkovaně zobrazena
oblast výběru, která ve výchozím stavu pokrývá
celý náhled sešitého snímku. Tento výběr vždy

určuje oblast sešitého snímku, která bude po stisku jednoho z tlačítek

nebo odeslána/uložena v plné velikosti.
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Oblast je možné uživatelsky změnit tažením za zelené čtverečky nebo čárkovanou čáru.
Stiskem tlačítka Vepsaný obdélník bude oblast nastavena tak, aby obsahovala pouze
informace ze snímků bez dodatečného pozadí. Tlačítko Výchozí obnoví oblast výběru na
celou plochu náhledu.

Poznámka

Jelikož při vytváření sešitého snímku v plné velikosti může dojít k menší změně
rozměrů oproti náhledu, doporučujeme při volbě oblasti přidat určitou rezervu,
aby nedošlo k nežádoucímu "uříznutí" snímku.

Informace o snímku: v této části se po vytvoření
náhledu sešitého snímku zobrazí předpokládaná
velikost vybrané oblasti snímku v plné velikosti.

Hodnota se zobrazí v jednotkách Mpx (megapixely), je pouze orientační a při změně oblasti
se přepočítá. Pokud je předpokládaná velikost zvolené oblasti větší, než je "velikost
bezpečná pro odeslání do hlavního programu", zobrazí se před číselným údajem ikona
žlutého varovného trojúhelníku.

Nepřišité snímky: pokud se při vytváření náhledu sešitého snímku nepodaří některé snímky
přišít, zobrazí se jejich náhledy v této částí. Náhledy těchto snímků slouží pro informaci
o tom, které snímky jsou pravděpodobně nesprávně nasnímány (například mají nedostatečný
překryv apod.). Pokud jsou některé důležité snímky v seznamu nepřišitých snímků, pokuste
se vzorek nasnímat znovu lépe (např. s většími překryvy).

Pokud chcete zvolit jiné snímky k sešití, vraťte se do okna Výběr zdroje snímků stiskem
tlačítka Zpět. Toto tlačítko můžete stisknout i během vytváření náhledu - tvorba náhledu
bude ukončena.

4. Vytvoření sešitého snímku v plné velikosti
Poté, co jste nastavili požadované parametry výše popsanými ovládacími prvky, můžete
snímek v plné velikosti, respektive jeho zvolenou oblast, buď odeslat do hlavního okna
programu QuickPHOTO, nebo uložit na pevný disk.
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Pro odeslání do hlavního programu klikněte na tlačítko .

Pokud je výsledná velikost snímku v plné velikosti větší, než je "velikost bezpečná pro
odeslání do hlavního programu*", zobrazí se v části Informace o snímku varovný žlutý

vykřičník a po stisknutí tlačítka se zobrazí varování:

V takovém případě je doporučeno stisknout tlačítkoNe nebo Storno a snímek místo odeslání
do hlavního programu uložit přímo na pevný disk. Pokud se přesto rozhodnete pokračovat,
může se (v závislosti na velikosti snímku) odeslání do hlavního programu podařit, ale také
se může stát, že dojde k pádu celého programu.

Poznámka

"*Velikost bezpečná pro odeslání do hlavního programu" je experimentálně
zjištěná maximální velikost sešitého snímku, který je možné (z důvodu
paměťových omezení) na všech počítačích bezpečně odeslat do programu
QuickPHOTO. Tato velikost se liší pro 32bitové a 64bitové operační systémy
Microsoft® Windows®. Pro 32bitové operační systémy je tato hodnota v modulu
Image Stitching 2.0 nastavena na 30 Mpx, a pro 64bitové pak na 80 Mpx. Skutečná
maximální velikost sešitého snímku, který je možné do programu QuickPHOTO
odeslat, závisí na konkrétní hardwarové konfiguraci použitého počítače a pro
většinu počítačů je vyšší než jsou nastavené "bezpečné" hodnoty. Skutečnou
maximální velikost je možné na konkrétním počítači zjistit pouze experimentálně.
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Pro uložení sešitého snímku na pevný disk klikněte na tlačítko . Zobrazí
se dialogové okno pro volbu umístění a názvu snímku. Snímek bude uložen
v nekomprimovaném formátu TIFF.

Poté dojde k vytvoření sešitého snímku v plné velikosti a jeho odeslání/uložení. Tato
operace může nějakou dobu trvat a je možné ji zrušit stiskem tlačítka Storno.

Poznámka

Rychlost vytváření snímků v plné velikosti závisí na počtu skládaných snímků,
jejich rozlišení a výkonu použitého počítače. Vytváření snímků s velmi velkým
rozlišením (stovky Mpx a více) může trvat i několik minut a u méně výkonných
počítačů během něj může program QuickPHOTO reagovat se zpožděním. Pro
úsporu času doporučujeme sešité snímky s velmi velkým rozlišením ukládat na
pevný disk typu SSD (Solid-State-Drive).

5. Otevření uložených sešitých snímků
Uložené sešité snímky je možné do určité velikosti otevřít v programu QuickPHOTO
a pracovat s nimi standardním způsobem. Maximální velikost snímků, které je možné
v programu QuickPHOTO otevřít, záleží na konkrétní hardwarové konfiguraci použitého
počítače a verzi operačního systému.

Poznámka

Maximální velikost snímků, které je možné v programu QuickPHOTO otevřít
bývá typicky větší, než je maximální velikosti snímků, které je možné do programu
QuickPHOTO odeslat z modulu Image Stitching 2.0.

Větší snímky o velikosti souboru TIFF v řádu stovek MB až jednotek GB, které není možné
otevřít v programu QuickPHOTO, je většinou možné otevřít (pokud má počítač dostatek
operační paměti RAM) pomocí standardních prohlížečů snímků.

Při sešívání velkého množství snímků s velkým rozlišením může mít TIFF soubor sešitého
snímku velikost i několik GB. Takto velké snímky již není možné otevřít ani pomocí
standardních programů na prohlížení snímků. Pro otvírání takto velkých souborů využijte
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některý z tzv. "Whole Slide Viewer" programů. Některé z těchto programů je možné
stáhnout bezplatně, např. OLYMPUS® OlyVIA.

6. Měření v sešitých snímcích
V sešitých snímcích, které je možné odeslat do programu QuickPHOTO nebo je v něm
otevřít, je možné s vysokou přesností měřit.

Pro aktivaci měřících nástrojů je nutné sešitému snímku nejprve přiřadit kalibraci, tzn.
zvolit v nabídkách Objektiv a Zoom v panelu nástrojů zvětšení, se kterým byly vstupní
snímky pořízeny. Více informací o možnostech měření naleznete v uživatelské příručce
k programu QuickPHOTO.

Modul Image Stitching 2.0 automaticky přiřadí sešitému snímku kalibraci při jeho vytvoření,
pokud libovolný z dílčích sešívaných snímků v sobě informaci o kalibraci obsahuje.
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Interaktivní (live) sešívání s USB 3.0
kamerami PROMICAMa PROMICAM

LITE
Při použití USB 3.0 kamer PROMICAM a PROMICAM LITE je možné sešívání zorných
polí provádět interaktivně přímo v ovládacím panelu kamer, bez nutnosti nejdříve nasnímat
dílčí snímky a ty poté složit postupem popsaným v předcházejících kapitolách.

1. Popis ovládacích prvků na záložce Image
Stitching

Po nainstalování modulu Image Stitching 2.0 přibude v ovládacích panelech USB 3.0
kamer PROMICAM a PROMICAM LITE záložka nazvaná Image Stitching, obsahující
prvky pro ovládání funkcí interaktivního (live) sešívání zorných polí.
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Start: stisknutí tlačítka zahájí funkci interaktivního (live) sešívání zorných
polí. Okno živého obrazu se rozdělí na dvě části. V levé části bude zobrazen
živý obraz a v pravé části pak náhled sešitého snímku se zmenšeninou
živého obrazu.

Ukončit: stisknutí tlačítka ukončí interaktivní (live) sešívání zorných polí.

Přišít manuálně [S]: stisknutí tlačítka vyvolá manuální přišití
snímku. Je také možné použít klávesu [S].

Opravit [R]: stisknutí tlačítka zahájí opravu chybového stavu.
Je také možné použít klávesu [R].
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Automatické přišívání: pokud je toto zatržítko aktivní, bude při pohybu
stolku průběžně docházet k automatickému přišívání snímků. V případě
deaktivace tohoto zatržítka bude nutné přišívání vždy vyvolat manuálně
stisknutím tlačítka Přišít manuálně [S] nebo klávesy [S].

Odeslat do hlavního programu: stisknutí tlačítka odešle sešitý
snímek do hlavního programu. Maximální velikost snímku,
který je možné do hlavního programu odeslat, je z důvodů
paměťové náročnosti omezena. Pokud je velikost sešitého
snímku větší, než je "velikost bezpečná pro odeslání do hlavního
programu", zobrazí se varování. V takovém případě je
doporučeno, místo odeslání snímku do hlavního programu,
snímek uložit přímo na pevný disk. Pokud se přesto rozhodnete
snímek odeslat do hlavního programu, může se (v závislosti na
velikosti snímku) odeslání podařit, ale také se může stát, že
dojde k pádu celého programu.

Uložit jako...: stisknutí tlačítka otevře dialogové okno Uložit
jako pro uložení sešitého snímku na pevný disk jako soubor
typu TIFF bez komprese.

Při ukončení odeslat do hlavního programu: pokud je tato
funkce aktivní, bude sešitý snímek po stisku tlačítka Ukončit
automaticky odeslán do hlavního programu, pokud to jeho
velikost dovoluje. Maximální velikost snímku, který je možné
do hlavního programu odeslat, je z důvodů paměťové
náročnosti omezena. Pokud je velikost sešitého snímku větší,
než je "velikost bezpečná pro odeslání do hlavního programu",
zobrazí se varování. V takovém případě je doporučeno, místo
odeslání snímku do hlavního programu, snímek uložit přímo
na pevný disk. Pokud se přesto rozhodnete snímek odeslat do
hlavního programu, může se (v závislosti na velikosti snímku)
odeslání podařit, ale také se může stát, že dojde k pádu celého
programu.
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Barva pozadí: tento ovládací prvek umožňuje zvolit barvu
pozadí, které vyplňuje ty části sešitého snímku, kde není
obsažen žádný obraz s mikroskopu.

Dočasná složka: tímto ovládacím prvkem je možné změnit
složku pro umístění dočasného souboru, který modul používá
pro svou činnost. Pokud je to možné, je doporučeno zvolit
dočasnou složku na disku typu SSD (Solid-State-Drive).
Výchozí dočasnou složku je možné obnovit stisknutím

tlačítka .

2. Doporučený postup pro interaktivní (live)
sešívání zorných polí

Důležité

Pro interaktivní (live) sešívání zorných polí je nutné mít mikroskop vybaven
posuvným XY stolkem.

Interaktivní (live) sešívání není možné použít pro pohybující se vzorky, vzorky
bez jasně rozpoznatelné struktury (např. jednolité plochy nebo pozadí) nebo
vzorky s pravidelně se opakující strukturou (např. pravidelné proužky, čtverečky,
tečky apod.).

1. Vložte vzorek pod mikroskop a zafixujte jej na posuvném stolku tak, aby při posuvu
vzorek na stolku neměnil svou pozici, ani se neotáčel.

2. Pohybem stolku se ujistěte, že rozsah jeho pojezdu pokrývá celou oblast vzorku
určenou k nasnímání. Pokud ne, změňte pozici vzorku na stolku a zkuste znovu.

3. Nastavte osvětlení mikroskopu.

4. Spusťte ovládací panel USB 3.0 kamery PROMICAM nebo kamery PROMICAM
LITE.
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5. Pohybem posuvného stolku mikroskopu pomocí živého obrazu kamery najděte kraj
nebo nejlépe roh oblasti vzorku, která má být ve výsledném sešitém snímku zobrazena.

6. Na záložce Snímek zvolte rozlišení snímků požadované pro sešívání a nastavte
požadovanou expozici.

Poznámka

Ve chvíli, kdy je zahájena funkce sešívání, dojde k automatickému přepnutí
expozičního režimu kamery do manuálního módu, aby byl zachován expoziční
čas nastavený v tomto kroku po celou dobu sešívání. Po ukončení sešívání bude
expoziční režim přepnut do původního stavu.

7. Zaostřete mikroskop pomocí živého obrazu kamery.

8. Přepněte se na záložku Image Stitching a klikněte na tlačítko Start. Počkejte, než dojde
k rozdělení pracovní plochy ovládacího panelu na dvě části a nasnímání prvního
snímku. V levé části bude zobrazen živý obraz z kamery a v něm zelený obdélník.
V pravé části je vždy zobrazen náhled sešitého snímku a v něm zmenšený živý obraz
z kamery. Poměr velikostí obou částí je možné měnit tažením za oddělovač mezi nimi.
Ve zmenšeném živém obrazu v pravé části jsou zobrazeny dva obdélníky v sobě.
Vnější obdélník vždy zobrazuje hranice živého obrazu. Vnitřní obdélník odpovídá
zelenému obdélníku zobrazenému v živém obrazu v levé části okna a určuje tzv.
"aktivní oblast". Pokud mají oba obdélníky zelenou barvu, je možné hýbat stolkem.
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9. Pozvolna a plynule posouvejte stolkem zvoleným směrem. Vyvarujte se prudkých
rychlých pohybů stolku. Aktivní oblast definovaná vnitřním obdélníkem v živém
obrazu musí vždy obsahovat nějakou jasně rozpoznatelnou strukturu. Zmenšený živý
obraz v pravé části okna se bude posouvat po náhledu sešitého snímku. Pokud máte
aktivní zatržítko Automatické přišívání, bude ve chvíli, kdy dojde k posunu vnitřního
obdélníku mimo hranice sešitého snímku (hranice jsou vyznačeny modrou čarou),
zahájeno automatické sešívání. Oba obdélníky změní barvu na žlutou a v horní části
okna se zobrazí varování: Nyní nehýbejte stolkem! Probíhá sešívání... Přestaňte ihned
hýbat stolkem a vyčkejte, než nápis zmizí a oba obdélníky opět změní barvu na zelenou.
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Poznámka

Pokud chcete přišít aktuální zorné pole v pozici stolku, při které nedojde
k automatickému přišití nebo nemáte zaškrtnuto zatržítko Automatické přišívání,
je možné přišití vyvolat ručně. Klikněte na tlačítko Přišít manuálně nebo stiskněte
klávesu [S].

10. Pokračujte v sešívání, dokud nebude nasnímána celá požadovaná oblast vzorku. Poté
stisknutím tlačítkaUkončit ukončete proces sešívání zorných polí. Pokud je zaškrtnuto
zatržítkoPo dokončení odeslat do hlavního programu, bude sešitý snímek automaticky
poslán do programuQuickPHOTO (pokud to jeho velikost dovoluje). Aktuální velikost
sešitého snímku je zobrazena ve stavovém řádku ovládacího panelu kamery. Pokud
je velikost sešitého snímku větší, než je "velikost bezpečná pro odeslání do hlavního
programu*", zobrazí se varování:
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V takovém případě je doporučeno stisknout tlačítko Ne nebo Storno a snímek místo
odeslání do hlavního programu uložit přímo na pevný disk. Pokud se přesto rozhodnete
pokračovat, může se (v závislosti na velikosti snímku) odeslání do hlavního programu
podařit, ale také se může stát, že dojde k pádu celého programu.

Poznámka

"*Velikost bezpečná pro odeslání do hlavního programu" je experimentálně
zjištěná maximální velikost sešitého snímku, který je možné (z důvodu
paměťových omezení) na všech počítačích bezpečně odeslat do programu
QuickPHOTO. Tato velikost se liší pro 32bitové a 64bitové operační systémy
Microsoft® Windows®. Pro 32bitové operační systémy je tato hodnota pro
interaktivní (live) sešívání snímků nastavena na 33 Mpx, a pro 64bitové pak na
81 Mpx. Skutečná maximální velikost sešitého snímku, který je možné do
programu QuickPHOTO odeslat, závisí na konkrétní hardwarové konfiguraci
použitého počítače a pro většinu počítačů je vyšší než jsou nastavené "bezpečné"
hodnoty. Skutečnou maximální velikost je možné na konkrétním počítači zjistit
pouze experimentálně.

Pokud zatržítko Po dokončení odeslat do hlavního programu zaškrtnuto není, budete
dotázáni, co se má se snímkem provést.

Po ukončení sešívání ovládací panel kamery přejde do standardního stavu.
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3. Oprava chybového stavu
V některých případech se může stát, že modul ztratí informaci o pozici živého obrazu vůči
sešitému snímku nebo se přišití snímku nezdaří. V takovém případě modul přejde do
chybového stavu. Živý obraz v pravé části se zobrazí mimo náhled sešitého snímku, oba
obdélníky změní barvu na červenou a zobrazí se červený nápis Posuňte stolek zpět
a stiskněte tlačítko Opravit....

Posuňte stolek zpět tak, aby v živém obrazu bylo viditelné místo, které je již obsaženo
v náhledu sešitého snímku. Pokuste se najít takové místo, které je jasně odlišitelné od svého
okolí. Poté přestaňte hýbat stolkem a klikněte na tlačítko Opravit nebo stiskněte klávesu
[R]. Zobrazí se nápis Nyní nehýbejte stolkem! Probíhá opravování.... Tento proces může
chvíli trvat. Pokud se oprava podaří, zmenšený náhled živého obrazu se opět umístí na
správné místo v náhledu sešitého snímku, oba obdélníky opět změní barvu na zelenou a
nápis zmizí. Pokud se oprava nezdaří, zobrazí se nápis Oprava se nezdařila! Najděte jinou
část vzorku a opravu opakujte. Posunem stolku najděte jiné místo obsažené v náhledu
sešitého snímku a opravu zopakujte.
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4. Rady a doporučení pro interaktivní (live)
sešívání

• Ujistěte se, že orientace stolku je co nejlépe srovnána s orientací kamery. Zamezíte tak
vzniku "schodů" v sešitém snímku.

• Dbejte na to, aby v oblasti živého obrazu, která je v levé části ovládacího panelu uvnitř
zeleného obdélníku (tzv. aktivní oblast) byla vždy zobrazena nějaká jasně definovaná
ostrá struktura vzorku. Pokud tato oblast bude obsahovat např. pouze jednolité pozadí
nebo neostrou část vzorku, může dojít ke ztrátě informace o pozici živého obrazu
v sešitém snímku a přechodu modulu do chybového stavu.

• V průběhu sešívání zorných polí dbejte na správné zaostření mikroskopu. Zejména
pokud sešíváte velké množství zorných polí, používáte větší zvětšení nebo vzorek není
dokonale rovinný, může při posouvání stolku dojít k rozostření mikroskopu. Průběžně
mikroskop doostřujte ve chvílích, kdy nedochází k sešívání nebo opravě chybového
stavu.

• Stolkem pohybujte pozvolna a plynule. Vyvarujte se prudkých pohybů. Minimalizujete
tak pravděpodobnost přechodu modulu do chybovému stavu.

• Ujistěte se, že je vzorek dostatečně intenzivně osvětlen. Expoziční čas kamery by neměl
být delší než 1/15 s u 3 a 5 Mpx kamer a 1/60 s u 10 a 12 Mpx kamer. Při použití delších
časů se zvyšuje pravděpodobnost přechodu modulu do chybového stavu. V případě
nutnosti zesilte citlivost kamery posuvníkem Zesílení na záložce Nastavení a poté
zkraťte expoziční čas. Zesílení zvyšujte uvážlivě. Jeho příliš vysoká hodnota může
výrazně zvýšit šum v obrazu.

• Na záložce Snímek zvolte vždy takové rozlišení snímků, které pokrývá celé zorné pole
kamery. Nepoužívejte výřezová rozlišení.

• Pro dosažení co nejlepší homogenity osvětlení sešitých snímků používejte funkci
Korekce stínů. Více informací o použití této funkci naleznete v uživatelské příručce
k programu QuickPHOTO.

• V průběhu sešívání zorných polí neprovádějte žádné změny v nastavení mikroskopu
ani osvětlení a neměňte expoziční čas kamery.
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• V průběhu sešívání zorných polí nikdy neotáčejte vzorkem, stolkem ani kamerou.
Vzorek neposouvejte na stolku rukou.

• Pro sešívání velkého počtu zorných polí je doporučeno pro urychlení použít SSD disk
(Solid-State-Drive) a umístit na něj dočasnou složku. Použití SSD disku je vhodné
zejména při sešívání velkého množství zorných polí (např. celých histologických
preparátů, tištěných spojů apod.) z důvodu výrazně větší rychlosti čtení/zápisu ve
srovnání s klasickými HDD disky. Zvolte vždy složku, do které máte právo zápisu, na
disku s dostatečným množstvím volného místa. Velikost dočasného souboru může
dosáhnout i několika gigabajtů.

• Při sešívaní většího množství zorných polí postupujte v sešívání tzv. "hadem" (viz obr.).
Pokud budete pří sešívání postupovat náhodně, může docházet k nepřesnostem v sešitých
snímcích.

• Při sešívání se vždy ujistěte, že zmenšený živý obraz má s náhledem sešitého snímku
překryv alespoň 10-20%.

5. Interaktivní (live) sešívání zorných polí
s využitím modulu HDR

Modul Image Stitching 2.0 je možné použít také ve spojení s volitelným modulem HDR.
Je tak možné interaktivně sešívat HDR snímky.
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Postupujte následovně:

1. Před zahájením interaktivního (live) sešívání nastavte a aktivujte v ovládacím panelu
kamery funkci HDR a pořiďte samostatný zkušební HDR snímek. Pro urychlení
a dosažení konzistentních výsledků je doporučeno nastavit rozsah expozičních časů
pro HDR snímání manuálně. Více informací o nastavení funkce HDR naleznete
v uživatelské příručce modulu HDR.

2. Expoziční čas kamery před zahájením sešívání nastavte tak, aby se živý obraz svou
světlostí co nejvíce podobal pořízenému zkušebnímu HDR snímku.

3. Při sešívání postupujte obdobným způsobem, jaký byl popsán v předchozích
odstavcích. Vždy bude vytvořen HDR snímek, který bude použit pro interaktivní
(live) sešívání.

6. Otevření uložených sešitých snímků
Uložené sešité snímky je možné do určité velikosti otevřít v programu QuickPHOTO
a pracovat s nimi standardním způsobem. Maximální velikost snímků, které je možné
v programu QuickPHOTO otevřít, záleží na konkrétní hardwarové specifikaci použitého
počítače a verzi operačního systému.

Poznámka

Maximální velikost snímků, které je možné v programu QuickPHOTO otevřít
bývá typicky větší, než je maximální velikosti snímků, které je možné do programu
QuickPHOTO odeslat z ovládacího panelu kamery.

Větší snímky o velikosti souboru TIFF v řádu stovek MB až jednotek GB, které není možné
otevřít v programu QuickPHOTO, je většinou možné otevřít (pokud má počítač dostatek
operační paměti RAM) pomocí standardních prohlížečů snímků.

Při sešívání velkého množství snímků s velkým rozlišením může mít TIFF soubor sešitého
snímku velikost i několik GB. Takto velké snímky již není možné otevřít ani pomocí
standardních programů na prohlížení snímků. Pro otvírání takto velkých souborů využijte
některý z tzv. "Whole Slide Viewer" programů. Některé z těchto programů je možné
stáhnout bezplatně, např. OLYMPUS® OlyVIA.
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7. Měření v sešitých snímcích
V sešitých snímcích, které je možné odeslat do programu QuickPHOTO nebo je v něm
otevřít, je možné s vysokou přesností měřit.

Pro aktivaci měřících nástrojů je nutné sešitému snímku nejprve přiřadit kalibraci, tzn.
zvolit v nabídkách Objektiv a Zoom v panelu nástrojů zvětšení, se kterým bylo interaktivní
(live) sešívání provedeno. Více informací o možnostech měření naleznete v uživatelské
příručce k programu QuickPHOTO.

Modul pro interaktivní (live) sešívání sešitému snímku kalibraci přiřadí automaticky při
jeho vytvoření, pokud je před dokončením interaktivního (live) sešívání v ovládacím panelu
na záložce Měření zvoleno odpovídající zvětšení.

8. Informace o fungování interaktivního (live)
sešívání

• Modul pro interaktivní (live) sešívání používá k navigaci a zobrazení náhledu sešitého
snímku živý obraz z kamery v nižším rozlišení. K sešívání však pro dosažení co nejvyšší
kvality obrazu a přesnosti měření v sešitých snímcích využívá pořízené snímky
v rozlišení zvoleném na záložce Snímek.

• K sešívání snímků dochází na pevném disku počítače, což výrazně snižuje paměťovou
náročnost modulu. Díky tomu je možné sešívat i velmi velké snímky s rozlišením až
několik gigapixelů.

• V některých chvílích dochází během přišívání snímku ke zvětšování dočasného souboru
na pevném disku. Proto může někdy přišívání snímku trvat déle než obvykle. Nejvíce
patrné začíná toto zpoždění být při sešívání velkého množství zorných polí.
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• Při spuštěném interaktivním (live) sešívání je možné tlačítkemNasnímat pořídit snímek
aktuálního zorného pole kamery standardním způsobem kromě situací, kdy dochází
k přišívání nebo opravě chybových stavů.
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Systémové požadavky
Minimální systémové požadavky

• Procesor Intel® Core i3
• 2 GB RAM
• Microsoft® Windows® 7/8.1/10 (32bit nebo 64bit)*

Doporučené systémové požadavky
• Intel® Core i5 nebo výkonnější
• 4 GB RAM nebo více
• Microsoft® Windows® 7/8.1/10 (64bit)*

Podporované verze programu QuickPHOTO:

• QuickPHOTO CAMERA 3.0 a novější
• QuickPHOTO MICRO 3.0 a novější
• QuickPHOTO INDUSTRIAL 3.0 a novější

*V případě použití operačního systému Microsoft® Windows® edice "N" může být nutné
stáhnout a nainstalovat balíček Media Feature Pack z webových stránek společnosti
Microsoft®.

Microsoft®, Windows® jsou registrované značky společnosti Microsoft Corp.

OLYMPUS® je registrovaná ochranná známka společnosti OLYMPUS Corp.

v.103
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