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Úvod
Image Stitching je přídavný softwarový modul k programům QuickPHOTO určený
k interaktivnímu sešívání zorných polí s využitím živého obrazu USB 3.0 kamer
PROMICAM.
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Úvod



Instalace modulu Image Stitching
Důležité

Pro úspěšnou instalaci modulu Image Stitching je nutné mít v počítači nainstalován
některý z programů QuickPHOTO CAMERA, QuickPHOTO MICRO nebo
QuickPHOTO INDUSTRIAL ve verzi 3.0 nebo 3.1 (doporučena je verze 3.1).

Pokud se chystáte modul Image Stitching instalovat z dodaného instalačního disku, vložte
jej do DVD jednotky. Objeví se uvítací obrazovka. Pokud se uvítací obrazovka automaticky
neobjeví, spusťte z instalačního disku program autorun.exe. Zvolte Instalovat Image
Stitching.

Pokud se chystáte modul Image Stitching instalovat ze staženého instalačního balíčku,
spusťte jej a zvolte složku, kam se mají instalační soubory rozbalit. Počkejte na rozbalení
instalačních souborů a zobrazení instalačního průvodce.

Objeví se úvodní obrazovka instalačního průvodce. Zvolte požadovaný jazyk a pokračujte
tlačítkem Další. Instalační program vyhledá existující instalaci programu QuickPHOTO
CAMERA,QuickPHOTOMICRO neboQuickPHOTO INDUSTRIAL. Pokud máte na svém
počítači nainstalováno více verzí programu QuickPHOTO, vyberte verzi, do které má být
modul Image Stitching nainstalován a stiskněte tlačítko Další.

Dále pokračujte podle pokynů průvodce instalací.
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Použití modulu Image Stitching
s USB 3.0 kamerami PROMICAM
1. Popis ovládacích prvků záložky Image

Stitching
Po nainstalování modulu Image Stitching přibude v ovládacích panelech USB 3.0 kamer
PROMICAM záložka nazvaná Image Stitching, obsahující prvky pro ovládání funkce
sešívání zorných polí.
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Start: stisknutí tlačítka zahájí funkci 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 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].

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 maximální povolená velikost, zobrazí se
varování. V takovém případě je důrazně doporučeno, místo
odeslání snímku do hlavního programu, snímek uložit přímo na
pevný disk. V opačném případě se může program chovat
nestabilně nebo může dojít k jeho "pádu".

Uložit jako...: stisknutí tlačítka otevře dialogové okno Uložit
jako pro uložení sešitého snímku na pevný disk jako soubor
typu TIFF.
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Při ukončení odeslat do hlavního programu: pokud je toto
zatržítko aktivní, bude sešitý snímek po stisku tlačítka Ukončit
automaticky odeslán do hlavního programu, pokud to jeho
velikost dovoluje. Pokud je sešitý snímek větší, než je
maximální povolená velikost, zobrazí se dialogové okno, které
umožňuje zvolit, co se má se sešitým snímkem provést.

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 sešívání zorných polí
1. Umístěte vzorek na posuvný stolek mikroskopu.

2. Zaostřete mikroskop a nastavte expozici kamery.

3. Pohybem stolku se ujistěte, že rozsah jeho pojezdu pokrývá celou oblast vzorku
určenou k nasnímání.

4. Na záložce Snímek zvolte rozlišení snímků požadované pro sešívání.

5. Přepněte se na záložku Image Stitching a stiskněte 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
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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.

6. 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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7. 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. Stiskněte tlačítko Přišít manuálně nebo klávesu [S].

8. 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 hlavního programu (pokud to jeho velikost dovoluje). Aktuální velikost
sešitého snímku je zobrazena ve stavovém řádku ovládacího panelu kamery. Pokud
zatržítkoPo 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.

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
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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 stiskněte tlačítko Opravit nebo klávesu [R]. Zobrazí
se nápis Nyní nehýbejte stolkem! Probíhá opravování.... Tento proces může trvat delší
dobu, která závisí na rozměrech sešitého snímku i na složitosti vzorku. 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 nápisOprava se nezdařila! Najděte jinou část vzorku a opravu opakujte. Posunem
stolku najděte jiné místo obsažené v náhledu sešitého snímku a opravu zopakujte.

4. Rady a doporučení pro práci s modulem
• Ujistěte se, že orientace stolku je co nejlépe srovnána s orientací kamery. Zamezíte tak

vzniku "schodů" v sešitém snímku.
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• Ujistěte se, že v oblasti označené v živém obrazu v levé části zeleným obdélníkem (tzv.
aktivní oblast) je 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 megapixelových kamer a 1/60 s u 12 megapixelové kamery.
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 hlavnímu programu.

• V průběhu sešívání zorných polí neprovádějte žádné změny v nastavení mikroskopu
ani osvětlení a neměňte expoziční čas kamery.

• V průběhu sešívání zorných polí nikdy neotáčejte vzorkem, stolkem ani kamerou.

• 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
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srovnání s klasickými "plotnovými" 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 sešívání velkého množství zorných polí může mít sešitý snímek velikost i několik
gigabajtů. Takto velké snímky již není možné otevřít v hlavním programu ani pomocí
standardních programů na prohlížení fotografií. Pro otvírání takto velkých souborů
využijte některý z tzv. "Whole Slide Viewer" programů. Některé z těchto programů je
možné stáhnout bezplatně.

• 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 cca 10-20%.

5. Sešívání zorných polí s využitím modulu HDR
Modul Image Stitching je možné použít také ve spojení s modulem HDR. Je tak možné
sešívat HDR snímky.

Postupujte následovně:
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1. Před zahájením sešívání nastavte a aktivujte funkci HDR a pořiďte samostatný zkušební
HDR snímek. Pro urychlení a dosažení konzistentních výsledků je doporučeno nastavit
rozsah expozičních časů pro HDR snímání manuálně.

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

3. Při sešívání postupujte obdobným způsobem, jaký byl popsán dříve. Vždy bude
vytvořen HDR snímek, který bude použit pro sešívání.

6. Informace o fungování modulu
• Modul Image Stitching 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.

• V sešitých snímcích, které je vzhledem k jejich velikosti možné otevřít v hlavním
programu, je možné po přiřazení odpovídajícího zvětšení standardním způsobem
provádět měření s vysokou přesností.

• 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.

• Ve chvíli, kdy je zahájena funkce sešívání, dojde k automatickému přepnutí expozičního
režimu kamery do manuálního módu. Po ukončení sešívání bude expoziční režim
přepnut do původního stavu.

• Maximální velikost sešitých snímků, které je možné bezpečně odeslat do hlavního
programu se liší pro 32bitové a 64bitové operační systémy. V 32bitových operačních
systémech je možné odeslat snímek o maximálním rozlišení 33 megapixelů, v 64bitových
operačních systémech pak 81 megapixelů.
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• Při spuštěném sešívání je možné tlačítkemNasnímat pořídit snímek aktuálního zorného
pole kamery standardním způsobem kromě situací, kdy dochází k přišívání nebo opravě
chybových stavů.

• Modul Image Stitching neumožňuje sešívání částí vzorků bez jasně rozpoznatelné
struktury (např. jednolité pozadí vzorku) nebo vzorků s pravidelně se opakující
strukturou (např. pravidelné proužky, čtverečky, tečky apod.).
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Systémové požadavky
Minimální systémové požadavky

• Procesor Intel® Core i3
• 2 GB RAM
• 1x PCI EXPRESS 2.0 slot pro stolní počítače nebo 1x ExpressCard slot pro notebooky
• DVD jednotka
• Microsoft® Windows® 7/8.1/10 (32bit nebo 64bit)

Doporučené systémové požadavky

• Intel® Core i5 nebo výkonnější
• 4 GB RAM nebo více
• 1x PCI EXPRESS 2.0 slot pro stolní počítače nebo 1x ExpressCard slot pro notebooky
• DVD jednotka
• Microsoft® Windows® 7/8.1/10 (64bit)

Podporované verze programu QuickPHOTO:

• QuickPHOTO CAMERA 3.0/3.1
• QuickPHOTO MICRO 3.0/3.1
• QuickPHOTO INDUSTRIAL 3.0/3.1

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

v.203
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