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Úvod
Program QuickPHOTO MICRO 2.3 je určen pro záznam digitálního obrazu zejména
z mikroskopů vybavených digitálními kamerami a fotoaparáty, k úpravám a ukládání
pořízených snímků a měření. Využití nachází hlavně v oblasti medicínské a biologické
mikroskopie. Živý obraz z mikroskopu zobrazený na monitoru PC usnadňuje ostření a
správné exponování snímku. 1

Program QuickPHOTO MICRO 2.3 je vybaven celou řadou měřících funkcí např. měření
délek, obvodů, ploch, úhlů, počítání objektů, analýza fází. Pomocí funkcí pro časosběrné
fotografování je možné snímky pořizovat v předem definovaném časovém intervalu.
Program může být instalován i na notebooky a může tak být využíván i v terénu.

1 Aktuální seznam podporovaných zařízení naleznete na stránkách www.promicra.cz.
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Varování

Program není určen pro stanovení diagnóz a léčebných postupů.
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Instalace
Důležité

Instalaci je nutné provést z administrátorského účtu (přihlášený uživatel musí mít
práva administrátora). Jestliže nemáte administrátorské oprávnění, kontaktujte
svého správce.

Důležité

V případě, že používáte operační systém Windows® 2000, je nutné mít před
instalací programu QuickPHOTO MICRO 2.3 nainstalovaný opravný balíček
Souhrnná aktualizace 1 pro systémy Windows 2000 SP4 (KB891861). Ten lze
nainstalovat pomocí službyWindowsUpdate® nebo ho můžete stáhnout ze stránek
www.microsoft.cz.

Při instalaci programu QuickPHOTO MICRO 2.3 postupujte podle následujících kroků:

1. Instalace snímacího zařízení (fotoaparáty, kamery)

Podle typu použitého snímacího zařízení zvolte jeden z následujících postupů:

▪ Fotoaparáty OLYMPUS® (řady E-systém, CAMEDIA® a SP)

Instalace se skládá ze dvou kroků:

a. Instalace zařízení pro zobrazení živého obrazu viz kapitola „Instalace zařízení
pro zobrazení živého obrazu“ na straně 10.

b. Instalace digitálního fotoaparátu OLYMPUS® viz kapitola „Instalace digitálního
fotoaparátu OLYMPUS® (řady E-systém, SP a CAMEDIA®)“ na straně 17.

▪ Ostatní podporované kamery a snímací zařízení

Postupujte podle pokynů uvedených v příslušných kapitolách např. pro kamery IDS
uEye® viz kapitola „Instalace digitální kamery IDS uEye®“ na straně 21.

9

http://www.microsoft.cz


Ostatní kroky instalace jsou společné pro všechna snímací zařízení s výjimkou
Dokončení instalace.

2. Instalace hardwarového klíče

3. Instalace programu

4. Dokončení instalace

1. Instalace zařízení pro zobrazení živého obrazu
Program QuickPHOTO MICRO 2.3 je pro použití společně s některým z digitálních
fotoaparátů OLYMPUS® standardně dodáván s jedním z těchto zařízení pro zobrazení
živého obrazu na monitoru PC:

1. Interní PCI karta Leadtek WinFast VC100 XP
2. Externí USB 2.0 zařízení AV USB 2.0 PRO
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Důležité

Pro správné zobrazení živého obrazu je nutné mít nastaveno v operačním systému
Windows® zobrazování 24 nebo 32 bitové barevné hloubky. Nastavení je možné
provést následujícím způsobem:

• Microsoft® Windows Vista®

1. Ukončete všechny otevřené aplikace a klikněte pravým tlačítkem myši na
pracovní plochu. V otevřené nabídce zvolte Přizpůsobit.

2. V otevřeném okně zvolte Nastavení zobrazení.
3. Z rozbalovací nabídky Barvy vyberte 24 bitů nebo 32 bitů. Doporučené

nastavení je 32 bitů, pokud je dostupné.
4. Stiskněte tlačítko Ok.

• Microsoft® Windows XP®

1. Ukončete všechny otevřené aplikace a klikněte pravým tlačítkem myši na
pracovní plochu. V otevřené nabídce zvolte Vlastnosti.

2. V otevřeném okně Zobrazení - Vlastnosti vyberte záložku Nastavení.
3. Z rozbalovací nabídky Barvy vyberte 24 bitů nebo 32 bitů. Doporučené

nastavení je 32 bitů, pokud je dostupné.
4. Stiskněte tlačítko Ok.

Instalace DirectX

Pro správnou funkci zařízení pro zobrazení živého obrazu je nutné, aby bylo v počítači
nainstalováno softwarové rozhraní DirectX 9.0c nebo vyšší. Aktuálně nainstalovanou verzi
zjistíte následujícím postupem:

1. Klikněte na tlačítko Start a vyberte funkci Spustit...
2. Do otevřeného okna vepište "dxdiag". V nově otevřeném okně bude ve spodní části

zobrazena aktuální verze rozhraní DirectX (např.: DirectX 7.0).

Pokud máte starší verzi, nainstalujte novou z instalačního CD programu QuickPHOTO
MICRO 2.3 z adresáře directx.
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Poznámka

Operační systém Microsoft® Windows Vista® standardně obsahuje DirectX 10,
Microsoft® Windows® 7 verzi DirectX 11.

1.1. Instalace interního PCI zařízení Leadtek WinFast
VC100 XP

Důležité

V případě, že instalujete kartu LeadtekWinFast VC100 XP do počítače, ve kterém
je nebo byla nainstalována karta ATI TV Wonder (dříve dodávaná s produkty
QuickPHOTO), je pro správnou funkčnost nezbytné kartu ATI vyjmout a kartu
Leadtek zasunout do jiného PCI slotu. V případě nedodržení uvedeného postupu
je možné, že váš počítač nebude fungovat správně.

1. Vypněte počítač a odpojte napájení.
2. Kartu zasuňte do volného PCI slotu (co nejdále od ostatních karet) a přišroubujte ji.
3. Připojte napájecí kabel a zapněte počítač.

Instalace ovladačů zařízení Leadtek WinFast VC100 XP v prostředí
Microsoft® Windows® Vista

1. Po zapnutí počítače se objeví okno Nalezen nový hardware. Pro instalaci ovladačů
vložte instalační CD programu QuickPHOTO MICRO 2.3 a aktivujte volbu Vyhledat
a instalovat ovladač (doporučeno).

2. V okně Řízení uživatelských účtů zvolte Pokračovat.
3. Poté, co se otevře okno Nalezen nový hardware- Multimediální video adaptér, zvolte

Vyhledat ovladač v počítači (rozšířené).
4. V dalším okně budete dotázáni na umístění ovladačů. Stiskněte tlačítko Procházet.

Na instalačním CD vyhledejte adresář Drivers\Leadtek Winfast VC100 XP a stiskněte
tlačítko Další.

5. Poté instalaci dokončete stiskem tlačítka Zavřít. Správně nainstalované ovladače se
zobrazí ve správci zařízení (viz následující obr.).
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Instalace ovladačů zařízení Leadtek WinFast VC100 XP v prostředí
Microsoft® Windows® XP

1. Po zapnutí počítače se objeví Průvodce nově rozpoznaným hardwarem. Pro instalaci
ovladačů vložte instalační CD programu QuickPHOTO MICRO 2.3 a stiskněte tlačítko
Další.

2. V otevřeném okně zvolte Instalovat software automaticky (doporučeno) a pokračujte
stiskem tlačítka Další.

3. Objeví se informace o testování pro získání ověření systému Windows®. Stiskněte
tlačítko Pokračovat.

4. Instalaci ovladače dokončete stiskem tlačítka Dokončit. Celý postup opakujte pro
nainstalování všech tří ovladačů. Správně nainstalované ovladače se zobrazí ve správci
zařízení (viz následující obr.). Pokud budou nainstalovány pouze dva ovladače (chybí
ovladač WinFast VC100 WDMCrossbar), je nutné kartu Leadtek WinFast VC100 XP
zasunout do jiného PCI slotu a znovu provést celý postup instalace.

Pokud budete v průběhu instalace dotázáni na soubor CsMini20.sys, stiskněte tlačítko
Procházet a vyhledejte tento soubor na instalačním CD v adresářiDrivers\LeadtekWinFast
VC100 XP. Pokračujte stisknutím tlačítka Ok.
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Instalace ovladačů zařízení Leadtek WinFast VC100 XP v prostředí
Microsoft® Windows® 2000

Poznámka

V případě, že používáte operační systém Microsoft® Windows® 2000, je nutné
mít před instalací ovladačů nainstalován Service Pack 4. Ten lze nainstalovat
pomocí služby Windows® Update nebo ho můžete stáhnout ze stránek
www.microsoft.cz.

1. Po zapnutí počítače se objeví Průvodce nově rozpoznaným hardwarem. Pro instalaci
ovladačů vložte instalační CD programu QuickPHOTO MICRO 2.3 a stiskněte tlačítko
Další.

2. V otevřeném okně zvolte Vyhledat vhodný ovladač tohoto zařízení (doporučeno) a
pokračujte tlačítkem Další.

3. V dalším okně budete dotázáni na umístění ovladačů. Zvolte Určit další umístění a
stiskněte tlačítko Procházet. Na instalačním CD vyhledejte adresář Drivers\Leadtek
Winfast VC100 XP. Stiskněte Ok a pokračujte tlačítkem Další.

4. Instalaci ovladače dokončete stiskem tlačítka Dokončit. Celý postup opakujte pro
nainstalování všech tří ovladačů. Správně nainstalované ovladače se zobrazí ve správci
zařízení (viz následující obr.). Pokud budou nainstalovány pouze dva ovladače (chybí
ovladač WinFast VC100 WDMCrossbar), je nutné kartu Leadtek WinFast VC100 XP
zasunout do jiného PCI slotu a znovu provést celý postup instalace ovladačů.

Pokud budete v průběhu instalace dotázáni na soubor CsMini20.sys, stiskněte tlačítko
Procházet a vyhledejte tento soubor na instalačním CD v adresářiDrivers\LeadtekWinFast
VC100 XP. Pokračujte stisknutím tlačítka Ok.
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1.2. Instalace externího zařízení AV USB 2.0 PRO

Poznámka

Zařízení AV USB 2.0 PRO je vybaveno následujícími konektory:

• žlutý CINCH pro připojení zdroje analogového videosignálu
• červený CINCH pro připojení pravého kanálu zdroje audiosignálu
• bílý CINCH pro připojení levého kanálu zdroje audiosignálu
• černý konektor pro připojení analogového zdroje S-Video videosignálu

USB kabel zařízení AV USB 2.0 PRO zapojte do USB 2.0 portu vašeho zapnutého PC.

Instalace ovladačů AV USB 2.0 PRO v prostředí Microsoft® Windows®

Vista

1. Po připojení zařízení AV USB 2.0 PRO k počítači se objeví okno Nalezen nový
hardware. Pro instalaci ovladačů vložte instalační CD programu QuickPHOTO
MICRO 2.3 a zvolte Vyhledat a instalovat ovladač (doporučeno).

2. V okně Řízení uživatelských účtů zvolte Pokračovat.
3. Počkejte na nainstalování ovladačů. Operace může trvat i několik minut.
4. Pro dokončení stiskněte tlačítko Zavřít. Správně nainstalovaný ovladač se zobrazí ve

správci zařízení (viz obr.).

Instalace ovladačů AV USB 2.0 PRO v prostředí Microsoft® Windows®

XP

1. Po připojení zařízení AV USB 2.0 PRO k počítači se objeví Průvodce nově
rozpoznaným hardwarem. Pro instalaci ovladačů vložte instalační CD programu
QuickPHOTO MICRO 2.3 a stiskněte tlačítko Další.

2. V otevřeném okně zvolte Instalovat software automaticky (doporučeno) a pokračujte
stiskem tlačítka Další.
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3. Instalaci ovladače dokončete stiskem tlačítkaDokončit. Správně nainstalovaný ovladač
se zobrazí ve správci zařízení (viz obr.).

Instalace ovladačů AV USB 2.0 PRO v prostředí Microsoft® Windows®

2000

Poznámka

V případě, že používáte operační systém Microsoft® Windows® 2000, je nutné
mít před instalací ovladačů kamery nainstalován Service Pack 4. Ten lze
nainstalovat pomocí služby Windows® Update, nebo ho můžete stáhnout ze
stránek www.microsoft.cz.

1. Po připojení zařízení AV USB 2.0 PRO k počítači se objeví Průvodce nově
rozpoznaným hardwarem. Pro instalaci ovladačů vložte instalační CD programu
QuickPHOTO MICRO 2.3 a stiskněte tlačítko Další.

2. V otevřeném okně zvolte Vyhledat vhodný ovladač tohoto zařízení (doporučeno) a
pokračujte tlačítkem Další.

3. V dalším okně budete dotázáni na umístění ovladačů. Zvolte vyhledávat na Jednotce
CD-ROM a stiskněte tlačítko Další.

4. Systém vyhledá vhodný ovladač na CD. Pokračujte stiskem tlačítka Další.
5. Objeví se informace o testování pro získání ověření systému Windows®. Stiskněte

tlačítko Ano.
6. Instalaci ovladače dokončete stiskem tlačítkaDokončit. Po dokončení instalace je pro

správný chod zařízení vyžadován restart počítače. Správně nainstalovaný ovladač se
zobrazí ve správci zařízení (viz obr.).
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2. Instalace digitálního fotoaparátu OLYMPUS®

(řady E-systém, SP a CAMEDIA®)
Pokud budete ke snímání používat některý z fotoaparátů OLYMPUS®, postupujte při
instalaci podle následujících kroků:

1. Kontrola/aktualizace firmware fotoaparátu (pouze OLYMPUS® E-330)
2. Přepnutí fotoaparátu do režimu pro ovládání z PC
3. Propojení fotoaparátu s počítačem
4. Instalace ovladačů digitálního fotoaparátu

2.1. Kontrola/aktualizace firmware fotoaparátu (pouze
OLYMPUS® E-330)

Poznámka

U ostatních typů fotoaparátů není nutné aktualizovat firmware.

Pro ovládání fotoaparátu OLYMPUS® E-330 z programu QuickPHOTO MICRO 2.3 je
nezbytné, aby byl ve fotoaparátu nahrán firmware verze 1.2 nebo novější. Aktuální verzi
firmware zjistíte následujícím způsobem: zapněte fotoaparát, odpojte USB kabel, stiskněte
tlačítko MENU, přejděte do Nastavení 2 (symbol klíče s číslem 2), zde zvolte položku
Firmware (poslední položka). Je vyžadován firmware Body: 1.2 nebo novější. Pokud máte
starší verzi firmware, nahrajte do fotoaparátu nový firmware pomocí programuOLYMPUS
MASTER 2 (pro aktualizaci je nutné připojení k internetu) nebo se obraťte na autorizovaný
servis OLYMPUS®.

Postup nahrání nového firmware:

1. Ujistěte se, že baterie ve fotoaparátu je nabitá a že USB kabel není připojen.
2. V menu fotoaparátu v nabídceNastavení 2 (symbol klíče s číslem 2) vyhledejte položku

USB REŽIM (USB MODE). V této nabídce zvolte možnost STORAGE.
3. Nainstalujte program OLYMPUS MASTER z CD dodaného s fotoaparátem.
4. Připojte fotoaparát k PC pomocí jednoduchého USB kabelu dodaného s fotoaparátem.
5. Pokud fotoaparát připojujete k danému PC poprvé, vyčkejte na nainstalování

standardních ovladačů pro fotoaparát obsažených v systému Microsoft® Windows®.
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6. Spusťte program OLYMPUS MASTER. Doporučuje se ukončit ostatní programy.
7. Klikněte na ikonu Update Camera / Language. Stiskněte OK.
8. Vyberte nejnovější firmware a stiskněte Update. Stiskněte OK.
9. Vyčkejte dokončení nahrávání firmware do fotoaparátu.

2.2. Přepnutí fotoaparátu do režimu pro ovládání z PC

Pro ovládání z programu QuickPHOTO MICRO 2.3 je nutné fotoaparáty OLYMPUS®

přepnout do režimu pro ovládání z PC. Postupujte následovně:

• Zrcadlovky OLYMPUS® řady E-systém:

Ujistěte se, že dvojitý kabel USB+živý obraz, je od fotoaparátu odpojen. Otočným
ovladačem přepněte fotoaparát do režimu P a zapněte jej.

Poznámka

V menu fotoaparátu se ujistěte, že funkce ZESIL NAHLED (Live View Boost)
je vypnuta.

▪ Zrcadlovky OLYMPUS® E-330, E-510, E-410

V menu fotoaparátu v nabídceNastavení 2 (symbol klíče s číslem 2) najeďte kurzorem
na položku USB REŽIM (USB MODE). Stiskněte šipku doprava a zvolte možnost
OVLADANI (CONTROL). Potvrďte tlačítkem OK.

▪ Zrcadlovky OLYMPUS® E-3, E-30, E-620, E-520, E-450, E-420

V menu fotoaparátu v nabídce Nastavení 1 (symbol klíče s číslem 1) nebo pro model
E-620 Uživatelská nabídka (symbol ozubených kol) najeďte kurzorem na položku
DISP/zvuk/PC (symbol klíče s písmenem D) a stiskněte šipku doprava. Najeďte
kurzorem na položku USB REŽIM (USB MODE), stiskněte šipku doprava a zvolte
možnost OVLADANI (CONTROL). Potvrďte tlačítkem OK.

▪ Zrcadlovka OLYMPUS® E-600

V menu fotoaparátu v nabídceNastavení (symbol klíče) najeďte kurzorem na položku
MENUDISPLEJ (MENUDISPLAY) a stiskněte šipku doprava. Pomocí šipek nastavte
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hodnotu ZAP (ON). Potvrďte tlačítkem OK. Dále v menu fotoaparátu v nabídce
Uživatelská nastavení (symbol ozubených kol) najeďte kurzorem na položkuDISP/PC
a stiskněte šipku doprava. Najeďte kurzorem na položku USB REŽIM (USBMODE),
stiskněte šipku doprava a zvolte možnostOVLADANI (CONTROL). Potvrďte tlačítkem
OK.

Tím je fotoaparát připraven pro ovládání z PC. Po přepnutí do režimu pro ovládání
z PC fotoaparát nebude přístupný jako disková jednotka Mass Storage. Pokud chcete
stahovat snímky z fotoaparátu jako z diskové jednotky, musí být fotoaparát přepnut
zpět do režimu STORAGE.

• Fotoaparáty OLYMPUS® řady SP a CAMEDIA®:

Ujistěte se, že USB kabel i kabel TV výstupu jsou od fotoaparátu odpojeny. Otočným
ovladačem přepněte fotoaparát do režimu P, zapněte jej a otevřete kryt paměťové karty.
Objeví se varování Card cover open. Poté stiskněte nejdříve tlačítko OK/menu (1) a
k němu tlačítko Quick View (u starších modelů zapnutí/vypnutí LCD obrazovky)(2).
Obě tlačítka držte stisknutá 3 vteřiny. Objeví se menuCAMERA/SDK SETUP. V nabídce
USB vyberte možnost CONTROL (u starších modelů možnost On), potvrďte tlačítkem
OK a zavřete kryt paměťové karty. Tím je fotoaparát připraven pro ovládání z PC. Po
přepnutí do režimu pro ovládání z PC fotoaparát nebude přístupný jako disková jednotka
Mass Storage. Pokud chcete stahovat snímky z fotoaparátu jako z diskové jednotky,
musí být fotoaparát přepnut zpět do režimu STORAGE (u starších modelů OFF).
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2.3. Propojení fotoaparátu OLYMPUS® s počítačem

Poznámka

Zařízení AV USB 2.0 PRO je vybaveno následujícími konektory:

• žlutý CINCH pro připojení zdroje analogového videosignálu
• červený CINCH pro připojení pravého kanálu zdroje audiosignálu
• bílý CINCH pro připojení levého kanálu zdroje audiosignálu
• černý pro připojení zdroje analogového videosignálu S-Video

Pro připojení fotoaparátu OLYMPUS® použijte žlutý CINCH konektor.
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1. Pro ovládání fotoaparátů OLYMPUS® (řady E-systém a SP) je nutné použít speciální
dvojitý kabel USB+živý obraz. Konektor televizního výstupu fotoaparátu zapojte do
CINCH konektoru (žlutý pro zařízení AVUSB 2.0 PRO) zařízení pro zobrazení živého
obrazu. USB kabel zapojte do USB portu počítače. V případě potřeby použijte přiložené
prodlužovací kabely.

2. Otočný volič fotoaparátu nastavte do polohy P.
3. Zapněte fotoaparát.

2.4. Instalace ovladačů digitálního fotoaparátu

• Zrcadlovky OLYMPUS® řady E-systém:

Ovladač zrcadlovek OLYMPUS® bude nainstalován během instalace programu.

• Fotoaparáty OLYMPUS® řady SP a CAMEDIA®:

Ovladače fotoaparátů OLYMPUS® řady SP a CAMEDIA® budou nainstalovány
automaticky po připojení zapnutého fotoaparátu k počítači.

3. Instalace digitální kamery IDS uEye®

Kamera pro správnou funkci vyžaduje operační systém Microsoft® Windows® 7, Vista,
XP se Service Packem 2 (nebo novějším) nebo Windows® 2000 se Service Packem 4.

Důležité

Kamera IDS uEye® UI-1440 není kompatibilní s operačním systémem Microsoft®

Windows® 7.

1. Kameru uEye® zatím nepřipojujte k počítači. Pokud je připojena, odpojte ji.
2. Pokračujte instalací programu. Instalace kamery je dále popsána v odstavcích Instalace

programu a Dokončení instalace.

4. Instalace digitální kamery ARTRAY ARTCAM
1. Připojte kameru do USB 2.0 portu vašeho zapnutého počítače.
2. Vložte do CD-ROM mechaniky instalační CD QuickPHOTO MICRO 2.3.
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3. Pokračujte instalací ovladačů následovně:

• Microsoft® Windows® Vista

Objeví se okno Nalezen nový hardware. Zvolte Vyhledat a instalovat ovladač
(doporučeno).
Otevře se okno Řízení uživatelských účtů. Zvolte Pokračovat.
Objeví se oknoNalezen nový hardware - Neznámé zařízení. (Nelze vyhledat software
pro vaše zařízení). Zvolte Vyhledat ovladač v počítači (rozšířené).
V dalším okně stiskněte tlačítko Procházet a na instalačním CD najděte požadovaný
ovladač. Najdete jej ve složce Drivers\ARTCAM 300MI pro kameru ARTCAM
300MI nebo ve složce Drivers\ARTCAM 500MI pro kameru ARTCAM 500MI.
Stiskněte tlačítko Další.
Objeví se okno Zabezpečení systému Windows®. Zvolte Přesto nainstalovat tento
software ovladače. Poté zavřete otevřené okno.

• Microsoft® Windows® XP

Objeví se Průvodce aktualizací hardwaru. Ponechte označenou volbu Instalovat
software automaticky (doporučeno) a stiskněte tlačítko Další.
Systém vyhledá vhodné ovladače a dotáže se vás, zda je chcete instalovat. Stiskněte
tlačítko Pokračovat. Dojde k instalaci ovladačů kamery.
Znovu se spustí Průvodce aktualizací hardwaru. Tentokrát budete dotázáni na cestu
k ovladači kamery, který naleznete na instalačním CD ve složce Drivers\ARTCAM
300MI v případě modelu ARTCAM 300MI neboDrivers\ARTCAM500MI v případě
modelu ARTCAM 500MI.
Stiskněte tlačítko Dokončit.

5. Instalace kamery OLYMPUS® DP72
Instalaci kamery OLYMPUS® DP72 proveďte podle pokynů příručky dodané s kamerou.

6. Instalace kamery OLYMPUS® DP20
1. Připojte kameru k rozhraní USB 2.0 vašeho spuštěného počítače a zapněte ji.
2. Vložte do CD-ROM mechaniky instalační CD programu QuickPHOTO MICRO 2.3.
3. Pokračujte instalací ovladačů následovně:
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Microsoft® Windows® Vista•

Objeví se okno Nalezen nový hardware. Zvolte Vyhledat a nainstalovat ovladač
(doporučeno).
Otevře se okno Řízení uživatelských účtů. Zvolte Pokračovat.
Čekejte, Windows® Update se pokusí najít ovladače. (Může trvat několik minut).
Pokračujte stiskem tlačítka Další.
Objeví se okno Zabezpečení systému Windows®. Zvolte Přesto nainstalovat tento
software ovladače. Dojde k instalaci ovladačů kamery.
Poté zavřete otevřené okno tlačítkem Zavřít. Správně nainstalovaný ovladač se
zobrazí ve správci zařízení (viz obr.).

• Microsoft® Windows® XP

Poté, co systém nalezne připojené zařízení, spustí sePrůvodce aktualizací hardwaru.
Ponechte označenou volbu Instalovat software automaticky (doporučeno) a stiskněte
tlačítko Další.
Systém vyhledá vhodné ovladače a dotáže se vás, jestli je chcete instalovat. Stiskněte
tlačítko Pokračovat. Dojde k instalaci ovladačů kamery.
Stiskněte tlačítko Dokončit. Správně nainstalovaný ovladač se zobrazí ve správci
zařízení (viz obr.).

7. Instalace kamery Lumenera® INFINITY

Důležité

Kamery Lumenera® INFINITY není možné ovládat v operačním systému
Microsoft® Windows® 2000.

1. Kameru Lumenera® INFINITY zatím nepřipojujte k počítači. Pokud je připojena,
odpojte ji.
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2. Pokračujte instalací programu. Instalace kamery je dále popsána v odstavcích Instalace
programu a Dokončení instalace.

8. Instalace hardwarového klíče
Hardwarový klíč (je součástí dodávky) připojte k USB portu vašeho PC. Pokud se objeví
Průvodce nově rozpoznaným hardwarem ukončete jej. Ovladače hardwarového klíče budou
nainstalovány během instalace programu.

Poznámka

Pokud používáte paralelní hardwarový klíč, režim paralelního portu v BIOSu
počítače by měl být nastaven na ECP nebo ECP+EPP, aby klíč pracoval správně.

9. Instalace programu

Poznámka

Instalaci programu QuickPHOTO MICRO 2.3 je nutné provést
z administrátorského účtu (přihlášený uživatel musí mít práva administrátora).
Jestliže nemáte administrátorské oprávnění, kontaktujte svého správce.

Důležité

Neinstalujte do operačního systému žádné codec packy typu ffdshow, All In 1,
K-lite Mega Codec Pack a podobně. Tyto codec packy mohou způsobit nesprávnou
funkci programu. Pokud máte v systému některý codec pack nainstalován,
doporučujeme jeho odinstalování.

Po přihlášení s administrátorským oprávněním postupujte následovně:

1. Vložte instalační CD a nainstalujte program QuickPHOTO MICRO 2.3 podle pokynů
průvodce. Nejprve budete vyzváni k volbě jazyka. Program se nainstaluje v takové
jazykové verzi, jakou zvolíte. V okněZvolte součásti vyberte ta zařízení, která chcete
používat. Budou nainstalovány jejich ovládací panely.
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2. V průběhu instalace programu se spustí průvodce instalací ovladače hardwarového
klíče. V okně Select Language zvolte požadovaný jazyk a potvrďte stiskem tlačítka
OK. V dalším okně pokračujte tlačítkem Next. V okně End User License Agreement
zaškrtněte volbu I accept the license agreement a pokračujte stiskem tlačítka Install.
Proběhne instalace ovladačů. Po jejím skončení stiskněte tlačítko Finish.

3. Spustí se průvodce instalací video kodeku wmv9VCM. Zahajte instalaci stisknutím
tlačítka Ano a dále postupujte podle instrukcí průvodce.

4. Pokud jste během instalace zvolili podporu kamer IDS uEye®, otevře se instalační
průvodce kamer IDS uEye®. Pokračujte opakovaným stiskem tlačítka Next do doby,
než se objeví okno Setup type. Vyberte volbu Drivers a stiskněte tlačítko Next. Na
další stránce průvodce stiskněte tlačítko Install pro zahájení instalace. Instalaci
dokončete podle pokynů průvodce. V případě, že se ve Windows® Vista ukáže okno
Řízení uživatelských účtů, zvolte Pokračovat.

5. Pokud jste během instalace zvolili podporu kamer Lumenera® INFINITY, ponechte
na záložce Zvolte další úlohy zatrženou volbu Ovladače pro kamery Lumenera®

INFINITY. Poté budete dotázáni, zda se mají nainstalovat ovladače kamery Lumenera®

INFINITY. Instalaci povolte a pokračujte podle pokynů průvodce.

6. Pokud jste během instalace zvolili podporu zrcadlovek řady OLYMPUS® E-systém,
spustí se instalátor těchto fotoaparátů. Budete dotázáni na typ použité zrcadlovky. K
dispozici jsou tři volby. Jedna pro fotoaparát OLYMPUS® E-330, druhá pro fotoaparáty
OLYMPUS® E-3, E-30, E-620, E-520, E-510, E-450, E-420, E-410 a třetí pro
fotoaparát OLYMPUS® E-600. Další postup instalace se pro jednotlivé možnosti liší:

• V případě fotoaparátů OLYMPUS® E-3, E-30, E-620, E-520, E-510, E-450, E-420,
E-410 a E-600 bude instalace provedena automaticky.

• V případě volby fotoaparátu OLYMPUS® E-330 se spustí instalátor ovladače
fotoaparátů OLYMPUS E-system Camera Control Driver. Projděte instalaci podle
pokynů průvodce.
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Důležité

Fotoaparát OLYMPUS® E-330 není možné ovládat z operačních systému
Microsoft® Windows® Vista a 7. V těchto operačních systémech se volba pro
fotoaparát E-330 vůbec nezobrazí. Zrcadlovku OLYMPUS® E-330 je možné
ovládat pouze z administrátorských účtů operačních systémů Microsoft®

Windows® 2000/XP.

Po skončení instalace ukončete průvodce stisknutím tlačítkaDokončit a restartujte počítač.

Dokončení instalace v případě použití fotoaparátu OLYMPUS® E-330

1. Po restartování počítače se přihlaste ke stejnému administrátorskému účtu, z kterého
byl program nainstalován. Automaticky se spustí program Camera Setup. Pokračujte
podle pokynů průvodce. Pokud se Camera Setup automaticky nespustí, spusťte jej
ikonou na ploše nebo jej naleznete v ...\Program Files\Common
Files\OLYMPUS\service\setupcam.exe.

2. Pokračujte podle pokynů průvodce. Budete požádáni o vypnutí a opětovné zapnutí
fotoaparátu.

Dokončení instalace v případě použití fotoaparátu řady SP nebo
CAMEDIA®

Poznámka

Fotoaparáty OLYMPUS® CAMEDIA® a SP nelze používat z účtu Guest.

V případě, že budete chtít program používat z administrátorského účtu, stačí zapnout
fotoaparát a poté spustit program QuickPHOTO MICRO 2.3. Průvodce vás provede
nastavením programu. Poté by měl program začít komunikovat s fotoaparátem a být
připraven k použití.

Pokud budete chtít program používat z běžných uživatelských účtů, je nutné dodržet po
instalaci následující postup (jedná se pouze o první spuštění programu):

1. Fotoaparát vypněte a odhlaste se z administrátorského účtu.
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2. Přihlaste se ke svému uživatelskému účtu a zapněte fotoaparát. Počkejte, než dojde
k navázání komunikace mezi fotoaparátem a operačním systémem (objeví se ikona
v pravém dolním rohu obrazovky).

3. Poté spusťte program QuickPHOTO MICRO 2.3.

Dokončení instalace v případě použití kamer IDS uEye®

1. Po restartování počítače se přihlaste opět k administrátorskému účtu.
2. Připojte kameru uEye® k portu USB 2.0 pomocí přiloženého USB kabelu.
3. Pokračujte nainstalováním ovladačů následovně:

• Microsoft® Windows® Vista

Objeví se okno Nalezen nový hardware. Zvolte Vyhledat a instalovat ovladač
(doporučeno).
Otevře se okno Řízení uživatelských účtů. Zvolte Pokračovat.
Objeví se okno Zabezpečení systému Windows®. Zvolte Přesto nainstalovat tento
software ovladače. Po dokončení zavřete otevřené okno.

• Microsoft® Windows® XP

Objeví se Průvodce aktualizací hardwaru. Používáte-li Windows® XP (SP2) budete
dotázáni, zda se má ovladač hledat na Internetu. Zvolte Ne, nyní ne. Pokračujte
tlačítkem Další.
Na další záložce ponechte označenou volbu Instalovat software automaticky
(doporučeno) a stiskněte tlačítko Další.
Systém vyhledá vhodné ovladače a dotáže se vás, jestli je chcete instalovat. Stiskněte
tlačítko Pokračovat. Dojde k instalaci ovladačů kamery. Tento proces je potřeba
zopakovat ještě jednou pro nainstalování druhého ovladače. Poprvé dojde k instalaci
zařízení uEye boot a podruhé zařízení uEye UI-xxxx Series.

Po dokončení uvedeného postupu by měla na kameře začít zeleně svítit kontrolka (pokud
je jí kamera vybavena). Ta signalizuje, že kamera je správně nainstalována a připravena
k použití. V případě, že kontrolka i nadále svítí červeně, není kamera pravděpodobně
připojena k portu USB 2.0 nebo došlo k problému s instalací ovladačů. Přehled o USB
portech vašeho počítače můžete získat pomocí utility checkusb.exe, kterou můžete stáhnout
zwww.promicra.cz/downloads.php nebo ji naleznete na instalačním CD v adresáři checkusb.
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Dokončení instalace v případě použití kamer Lumenera® INFINITY

1. Po restartování počítače se přihlaste opět k administrátorskému účtu.
2. Připojte kameru Lumenera® INFINITY k portu USB 2.0 pomocí přiloženého USB

kabelu.
3. Pokračujte nainstalováním ovladačů následovně:

• Microsoft® Windows® 7

Instalace a zprovoznění ovladačů kamery proběhne automaticky.

• Microsoft® Windows® XP

Objeví se Průvodce aktualizací hardwaru. Budete dotázáni, zda se má ovladač
hledat na Internetu. Zvolte Ne, nyní ne. Pokračujte tlačítkem Další.
Na další záložce ponechte označenou volbu Instalovat software automaticky
(doporučeno) a stiskněte tlačítko Další.
Systém vyhledá vhodné ovladače a dotáže se vás, jestli je chcete instalovat. Stiskněte
tlačítko Pokračovat. Dojde k instalaci ovladačů kamery.

Správně nainstalovaný ovladač se zobrazí ve správci zařízení (viz obr.):

Doinstalování podpory nového snímacího zařízení

Pokud chcete nainstalovat podporu nové kamery do již nainstalovaného programu
QuickPHOTO MICRO 2.3, vložte instalační CD programu do CD-ROM mechaniky a
spusťte instalaci. Vyberte ze seznamu požadovaná zařízení, jejichž podporu chcete přidat,
a pokračujte v instalaci podle instrukcí na obrazovce. Vaše předchozí nastavení zůstanou
zachována, bude pouze přidána podpora snímání ze zvolených zařízení.

9.1. Změna typu fotoaparátu OLYMPUS® (řady SP a
CAMEDIA®)

V případě, že již máte nainstalován program QuickPHOTO MICRO 2.3 s jedním
z podporovaných fotoaparátů OLYMPUS® a chcete jej začít používat s jiným fotoaparátem
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OLYMPUS® (s novým typem nebo jiným přístrojem původního typu) z uživatelského
účtu (omezená oprávnění) je nutné dodržet následující postup:

1. Přihlaste se do Windows® s administrátorskými právy.
2. Připojte nový fotoaparát (přepnutý do režimu pro ovládání z PC) a zapněte jej do

polohy P.
3. Počkejte, než dojde k nainstalování nových ovladačů.
4. Vypněte fotoaparát.
5. Spusťte program Změna fotoaparátu OLYMPUS® CAMEDIA® a SP z nabídky Start

→ Programy → QuickPHOTO → QuickPHOTO MICRO 2.3 → Změna fotoaparátu
OLYMPUS CAMEDIA a SP.

6. Stiskněte tlačítko Ok v okně programu Změna fotoaparátu a zavřete okno informující
o úspěšném provedení změny.

7. Odhlaste se z administrátorského účtu.
8. Po přihlášení do vašeho uživatelského účtu bude program QuickPHOTO MICRO 2.3

připraven pro práci s novým fotoaparátem.

Celý postup (změna fotoaparátu) je nutné zopakovat pokaždé před prvním použitím nového
fotoaparátu. Jestliže se rozhodnete používat původní fotoaparát, není třeba celý postup
opakovat.
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Základní nastavení programu
První spuštění programu

Při prvním spuštění se otevře průvodce, který vám pomůže program správně nakonfigurovat.
Nastavení lze později ručně změnit pomocí okna Nastavení z nabídky Úpravy →
Nastavení..., nebo opětovným spuštěním průvodce z nabídky Úpravy → Průvodce
nastavením.

Důležité

Úplné dokončení konfigurace pomocí Průvodce nastavením je v případě prvního
spuštění programu QuickPHOTO MICRO 2.3 nezbytné.

1. Průvodce nastavením
Průvodce se skládá z několika stran, mezi kterými můžete přecházet tlačítky Další a Zpět.
Při nastavení postupujte podle pokynů průvodce.

Výběr snímacího zařízení

Druhá strana průvodce vám umožní zvolit typ snímacího zařízení, které bude používáno
pro fotografování. Na výběr jsou pouze ta zařízení, jejichž podpora byla nainstalována.
Vyberte požadované zařízení a stiskněte tlačítko Další.

Výběr zařízení TWAIN

Pokud jste vybrali možnost Zařízení podporující standard TWAIN, objeví se seznam
dostupných TWAIN zařízení. Vyberte zařízení, které budete používat pro snímání a stiskněte
tlačítko Vybrat.

Digitální fotoaparáty OLYMPUS® (všechny typy)

Tato stránka se objeví pouze v případě, že byla nainstalována podpora digitálních
fotoaparátů OLYMPUS® řady SP nebo CAMEDIA® nebo zrcadlovek OLYMPUS® řady
E-systém a je určena k nastavení zařízení pro zobrazování živého obrazu z těchto
fotoaparátů. Pokud používáte zařízení dodávané s instalovaným softwarem, bude
nakonfigurováno automaticky po zobrazení této stránky. V opačném případě zvolte příslušné
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zařízení z rozbalovací nabídky Zařízení a TV formát videosignálu z nabídkyVideo standard.
V nabídce Vstup můžete zvolit příslušný typ použitého konektoru. Měla by být vybrána
volbaKompozitní. Zaškrtnutí volbyPonechat snímek na paměťové kartě způsobí, že snímek
zůstane po stažení do počítače na paměťové kartě uložen (tato funkce je dostupná pouze
pro řady SP a CAMEDIA®). Pokud tuto volbu ponecháte nezatrhnutou (doporučeno), bude
snímek po přenesení do PC z fotoaparátu automaticky smazán. Pro pokračování stiskněte
tlačítko Další.

Nastavení zařízení pro zobrazení živého obrazu z analogového
videosignálu

Tato stránka se objeví pouze v případě, že byla nainstalována podpora analogového zdroje
videosignálu a je určena k nastavení zařízení pro zobrazování živého obrazu z tohoto
zdroje. Pokud používáte zařízení dodávané s instalovaným softwarem, bude
nakonfigurováno automaticky po zobrazení této stránky. V opačném případě zvolte příslušné
zařízení z rozbalovací nabídky Zařízení a TV formát videosignálu z nabídkyVideo standard.
V nabídceVstupmůžete zvolit příslušný typ použitého konektoru. Pro pokračování stiskněte
tlačítko Další.
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Výběr výchozích složek

Další strana průvodce vám umožní nastavit složky, které budou výchozí při ukládání
snímků, výsledků měření a protokolů. Odpadne tím nutnost procházet celou adresářovou
strukturu pro výběr složky, kam se mají uložit. Pro pokračování stiskněte tlačítko Další.
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Nastavení měřítka a jednotek

Na této straně průvodce můžete zvolit typ a velikost kalibrovaného měřítka podle svých
potřeb. V části Typ měřítka lze nastavit základní vzhled měřítka: Pravítko, Úsečka, Sponka.
V části Velikost měřítka můžete vybrat jednu ze dvou automatických velikostí (Malá,
Velká) nebo můžete vybrat volbu Vlastní a do pole Požadovaná délka vepsat vlastní
požadovanou délku měřítka. V části Náhled uvidíte, jak bude měřítko vypadat při použití
aktuálního nastavení. V části Jednotky měřených veličin zvolte jednotky, ve kterých budou
zobrazovány naměřené hodnoty: mikrometry nebo milimetry. Pro pokračování stiskněte
tlačítko Další.

Výchozí nastavení měřených veličin

Další strana průvodce slouží k výběru veličin, jejichž hodnoty budou zobrazovány u
měřicích objektů ve snímku (délka, průměr, obvod, plocha, úhel) a označení jednotlivých
veličin písmeny (část Označení). Veličiny, které mají být zobrazovány vyberte zatrhnutím
příslušných čtverečků. Pro změnu označení přepište písmeno v příslušném sloupci. Při
zatržené volbě Zobrazit číslo měření ve snímku bude u každé veličiny zobrazeno
odpovídající pořadové číslo měření. Tato nastavení se stanou výchozími pro celý program
a budou platná pro všechny nové snímky. Pro pokračování stiskněte tlačítko Další.
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Nastavení automatické aktualizace

Další strana průvodce slouží k nastavení automatické aktualizace z Internetu. Na výběr je
vyhledávání aktualizací denně, týdně nebo měsíčně. Pokud nechcete, aby vyhledávání
probíhalo nebo nejste připojeni k Internetu, volbu Zapnout automatickou aktualizaci z
Internetu nezatrhávejte. Doporučujeme však funkci ponechat zapnutou.
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Nastavení dálkové spouště

Tato strana slouží k nastavení a ověření funkce dálkové spouště. Dálková spoušť je volitelné
zařízení připojitelné přes sériový nebo USB port. Pokud dálkovou spoušť chcete používat,
zaškrtněte volbu Používat dálkovou spoušť a vyberte port COM, ke kterému je připojena
(v případě USB spouště se jedná o USB Serial Port (COM X)). V části Typ spouště zvolte
používaný typ dálkové spouště. Spoušť se dvěma tlačítky (např. dvoutlačítkový nožní
spínač) je určena k snímání fotografií a pořizování videozáznamů pomocí modulu RECORD
IT. Funkčnost dálkové spouště ověříte stisknutím jejích tlačítek. Pokud čtverečky při
stisknutí tlačítek změní barvu na zelenou a po uvolnění zpět na černou, je spoušť připojena
správně a připravena k použití. Stiskněte tlačítko Další a poté tlačítko Dokončit.
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Nastavení dokončete podle pokynů průvodce.

2. Kalibrace pro měření
Předtím, než budete moci začít měřit, je nutné provést kalibraci programu pro měřící
soustavu mikroskop-snímací zařízení.

Kalibraci je nezbytné provést pro každé zvětšení (objektiv), který chcete používat.
V případě, že budete chtít pro snímání používat více typů snímacích zařízení, je nezbytné
provést kalibraci pro každé snímací zařízení zvlášť. Pro kalibraci budete potřebovat
kalibrační destičku (objektivní mikrometr).

Příklad postupu kalibrace pro kameru IDS uEye® UI-2250-C a objektivy 4, 10, 20 a 40x
(postup kalibrace ostatních snímacích zařízení je obdobný):

1. Spusťte program QuickPHOTO MICRO 2.3. Pod mikroskop vložte objektivní
mikrometr a zaostřete na kalibrační měřítko při nejnižším použitém zvětšení.

2. V nabídce Měření vyberte volbu Správa kalibrací.... V otevřeném okně v části
Kalibrace stiskněte tlačítko Přidat a z rozbalovací nabídky vyberte typ použitého
snímacího zařízení. Každý typ fotoaparátu (kamery) může mít svou vlastní kalibraci,

37

Základní nastavení programu



mezi kterými můžete přepínat podle aktuálního použitého zařízení. V našem případě
jde o kameru uEye® UI-2250-C. Po označení volby Vlastní můžete fotoaparátu
(kameře) přiřadit jakékoliv označení. Do políčka Mikroskop vepište typ použitého
mikroskopu (fotoaparát/kameru můžete kalibrovat pro různé typy mikroskopů a mezi
kalibracemi přepínat podle aktuálního použitého mikroskopu). Stiskněte tlačítko Ok.

3. V otevřeném okně Správa kalibrací v části Zvětšení stiskněte tlačítko Přidat.
V otevřeném okně Úvodní informace do pole Zvětšení vepište hodnotu odpovídající
použitému objektivu. V našem případě uvedeme "4". Stiskněte tlačítko Další.

Poznámka

Místo zvětšení objektivu (4, 10, 20, 40) můžete do pole zvětšení napsat celkové
zvětšení mikroskopu (např. 40, 100, 200, 400).
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4. Otevře se okno Výběr snímku. Ponechte zaškrtnutou volbu Získat snímek z aktuálního
snímacího zařízení a stiskněte tlačítkoDalší. Bude aktivovánOvládací panel snímacího
zařízení. V případě, že zvolíte Použít aktuální snímek, bude aktuální snímek z Okna
zobrazení programu otevřen v okně pro kalibraci. Proveďte nastavení snímacího
zařízení a mikroskopu pro nasnímání kalibračního měřítka. Stisknutím tlačítka
Nasnímat pořiďte snímek kalibračního měřítka.

Varování

U fotoaparátů OLYMPUS® řady SP a CAMEDIA® je pro získání správných
výsledků měření nezbytné vyřazení automatického ostření z činnosti. Toho
dosáhnete, zvolíte-li manuální režim ostření a jezdec zaostření nastavíte na
nekonečno.

5. V zobrazeném snímku označte úsečkou (tažením myši při stisknutém levém tlačítku)
co největší počet dílků kalibračního měřítka. Úsečku veďte od levého kraje počáteční
rysky po levý kraj koncové rysky (viz obrázek). Natažení úsečky lze opravit
opakovaným tažením. Pomocí ikon v levé části okna lze snímek zvětšit. V případě,

že kvalita snímku není dostatečná, stisknutím ikony znovu vyvoláte ovládací
panel snímacího zařízení pro opětovné nasnímání. Spočtěte skutečnou velikost
označené oblasti podle počtu označených dílků a hodnotu vepište do pole Skutečná
délka kalibrační úsečky (v našem příkladu 1000 µm). Stiskněte tlačítko Další.
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6. Na stránce Dokončení se zobrazí údaje o provedené kalibraci. Kalibraci dokončete
stisknutím tlačítka Dokončit. Zvětšení bude přidáno do seznamu. Tlačítkem Zpět se
můžete vrátit o libovolný počet kroků zpět.

7. Změňte objektiv a opakujte kroky 3-6 pro všechny použité objektivy.

V pravé části okna Správa kalibrací bude zobrazen graf, který by měl mít všechny body
ležící na přímce. Pokud některý z bodů neleží na přímce (vznikne lomená čára), je některá
z hodnot špatně zadána. V takovém případě proveďte překalibrování špatně zadaného
zvětšení.
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Obdobným způsobem proveďte kalibraci i pro další používaná snímací zařízení. Příslušnou
kalibraci, odpovídající právě používanému fotoaparátu zvolíte v okně Správa kalibrací
označením a stisknutím tlačítka Nastavit aktivní.

Kalibraci můžete smazat vybráním příslušné položky v seznamu a stiskem tlačítkaOdebrat.
Pomocí tlačítka Upravit můžete kalibraci upravit.

Kalibrace může být zálohována na pevný disk a v případě potřeby znovu načtena. Pro
uložení stiskněte tlačítko Zálohovat kalibrace a vyberte umístění a název souboru, do
kterého budou kalibrace uloženy. Tlačítkem Načíst kalibrace můžete soubor s uloženými
kalibracemi opět načíst.

Uzamknutí kalibrace
Vytvořené kalibrace mohou být uzamčeny proti změnám. Po zkalibrování všech použitých
zařízení a objektivů stiskněte tlačítko Zamknout kalibrace. Budete vyzváni k zadání a
potvrzení hesla. Po stisku tlačítka OK budou kalibrace uzamčeny a jejich změny budou
umožněny až po stisku tlačítka Odemknout kalibrace a zadání správného hesla.
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Hlavní okno programu
Hlavní okno programu je obrazovým editorem, ve kterém jsou snímky ihned po pořízení
zobrazeny. Tento editor je vybaven mnoha funkcemi pro úpravu a ukládání snímků a pro
měření. Hlavní okno programu je uzpůsobeno pro práci s více snímky zároveň. Najednou
je možné zobrazit 1, 2 nebo 4 snímky. Pro usnadnění práce jsou všechny otevřené snímky
zobrazeny v Panelu náhledů. Pole Navigátor usnadňuje orientaci ve zvětšeném snímku,
pokud se celý nevejde na obrazovku.

K dispozici jsou následující funkce úpravy snímků:

• výřez
• převracení podél os
• otáčení
• změna rozměrů snímku
• úpravy jasu, kontrastu a barevného vyvážení
• vkládání textových popisků do snímku
• použití filtrů (zostření, rozostření, negativ, černobílý snímek)
• vkládání kreseb (nástroje: úsečka, šipka, obdélník, kružnice, elipsa, polygon, kreslení

od ruky)

Program QuickPHOTO MICRO 2.3 je také vybaven celou řadou měřících funkcí:

• vkládání kalibrovaného měřítka (s možností definovat vzhled měřítka)
• měření délek (úsečka, lomená čára)
• měření obvodů a ploch oblastí (nástroje: elipsa, obdélník, polygon)
• měření úhlů (libovolný úhel, úhel sevřený s vodorovnou osou, úhel sevřený se svislou

osou)
• zobrazení pravoúhlé kalibrované mřížky
• počítání objektů
• analýza fází

Všechny vložené objekty (kresby, popisky, měření) jsou ukládány do samostatné vrstvy
„nad snímkem“ a je možné je kdykoliv modifikovat (změna barvy, tloušťky čáry, změna
velikosti, změna umístění), smazat nebo skrýt. Dále lze smazat celou vrstvu s vloženými
objekty nebo ji sloučit se snímkem.
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1. Popis grafického rozhraní
Hlavní okno je rozděleno do několika částí:

• Lišta nabídek - slouží pro ovládání funkcí programu
• Panel nástrojů - obsahuje jednotlivé nástroje
• Panel náhledů - zobrazuje všechny otevřené snímky
• Navigátor - slouží k orientaci ve zvětšeném snímku
• Okno zobrazení - slouží pro práci se snímky
• Tabulka naměřených hodnot - obsahuje výsledky měření
• Stavový řádek - obsahuje informace o aktuálním stavu programu

Poměry velikostí jednotlivých výše popsaných částíHlavního okna je možné měnit. Změnu
lze provést následovně: najeďte myší na okraj oddělující jednotlivé části. Kurzor myši se
změní na . Stiskněte a podržte levé tlačítko myši a pohybem myši určete velikost. Poté
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tlačítko uvolněte. Toto nastavení bude zapamatováno i při dalším spuštění programu.
Pomocí malých tlačítek se šipkou je možné skrýt Panel náhledů, Navigátor nebo obojí.
Stiskem tlačítka skryté panely opět zobrazíte. Výchozí rozložení je možné obnovit z
nabídky Okno pomocí funkce Obnovit rozložení.

1.1. Lišta nabídek

Soubor

Nabídka Soubor obsahuje následující funkce: Otevřít... - otvírá snímky pro práci.
V dialogovém okně můžete vybrat více snímků a načíst je najednou. Uložit - uloží aktuální
snímek. Uložit jako... umožňuje uložit snímek pod jiným jménem v požadovaném formátu
(Jpeg, Tiff, Bmp). V případě ukládání ve formátu Jpeg se otevře okno, ve kterém lze zvolit
kompresní úroveň ukládání.Uložit vše - uloží změny ve všech otevřených snímcích.Uložit
výsledky měření... - uloží hodnoty naměřené ve snímku do souboru ve formátu Microsoft®

Excel nebo do textového souboru. Zavřít vše - zavře všechny otevřené snímky. Zavřít
vybrané - zavře snímky označené v Panelu náhledů. Nasnímat - otevře ovládací panel
aktuálního snímacího zařízení. Naposledy otevřené soubory - tato podnabídka zobrazuje
až deset názvů naposledy otevřených snímků pro jejich snadné opětovné otevření.Nastavení
tisku - slouží k úpravě nastavení tisku. Tisk - započne tisk podle aktuálního nastavení.
Konec - ukončí program.
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Úpravy

V nabídce Úpravy se nachází následující funkce: Zpět - vrátí zpět poslední provedenou
akci. Tímto způsobem je možné vrátit zpět libovolný počet kroků. Znovu - provede znovu
již vrácenou akci.Kopírovat - kopírování do schránky. Vložit - vložení ze schránky. Změnu
barvy čar vkládaných objektů a jejich tloušťky můžete provést pomocí funkcí Barva čar
objektů a Tloušťka čar. Volba Obnovit původní snímek vrátí snímek do podoby, v jaké byl
otevřen nebo nasnímán. Volba Smazat vložené objekty smaže všechny nakreslené objekty,
popisky a měřící objekty ze snímku. Volba Sloučit objekty se snímkem sloučí vrstvu
obsahující nakreslené a měřící objekty se snímkem. Volba Průvodce nastavením otevře
průvodce nastavením programu QuickPHOTO MICRO 2.3 a volba Nastavení otevírá
dialogové okno pro nastavení jednotlivých parametrů programu.

Snímek

V nabídce Snímek se nacházejí možnosti úpravy snímků (otočení, překlopení, změna
rozměrů snímku, oříznutí, zaostření, rozostření, negativ, škála šedé) a funkce pro úpravu
jasu, kontrastu a barevného vyvážení.

Zobrazit

V nabídce Zobrazit se nachází volby Informace o snímku pro zobrazení informací o
aktuálním snímku (včetně metadat), volba Zobrazit vložené objekty pro zobrazení/skrytí
všech nakreslených objektů, textových popisků i měřících objektů v aktuálním snímku.
Volba Zobrazit hodnoty měření ve snímku skryje nebo zobrazí číselné hodnoty u všech
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měřících objektů v aktuálním snímku. Volba Zobrazit tabulku naměřených hodnot slouží
k zobrazení Tabulky naměřených hodnot. Volba Zobrazit celý snímek zobrazí snímek tak,
aby se vešel celý do Okna zobrazení, volba Zvětšit zvětší zobrazení aktuálního snímku,
volba Zmenšit zmenší zobrazení aktuálního snímku a volba Skutečná velikost jej zobrazí
ve zvětšení 100% tak, že jeden obrazový bod snímku odpovídá jednomu obrazovému bodu
monitoru. Volba Prezentace spustí celoobrazovkové prohlížení všech nebo vybraných
snímků. Volba Na celou obrazovku zobrazí snímek (snímky) z Okna zobrazení na celou
plochu obrazovky. Volba Zobrazit mřížku slouží k zobrazení/skrytí kalibrované mřížky
v aktuálním snímku.

Měření

Nabídka Měření obsahuje volby nástrojů pro měření. Jedná se o vkládání měřítka, měření
délky úsečky a lomené čáry, měření obvodu a plochy elipsy, obdélníku a polygonu, počítání
objektů a měření úhlů. Pomocí volby Jednotky můžete nastavit jednotky pro měření:
milimetr nebo mikrometr. Volba Analýza fází aktivuje Ovládací panel analýzy fází. Volba
Aktivní kalibrace a Správa kalibrací... slouží k vytváření, modifikování a přepínání kalibrací
pro měření s použitím různých optických soustav mikroskop + snímací zařízení. Jednotlivé
měřící nástroje jsou popsány v části Panel nástrojů této kapitoly. Další informace viz
kapitola „Měření“ na straně 67.
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Zařízení

Nabídka Zařízení slouží k volbě typu snímacího zařízení, případně dalších typů zařízení
(mikroskop, stolek). Zobrazena jsou pouze ta zařízení, jejichž podporu jste zvolili při
instalaci. Ze seznamu vyberte zařízení, které chcete používat pro snímaní fotografií.

Moduly

Nabídka Moduly slouží k aktivování modulů programu QuickPHOTO MICRO 2.3.
Například modulů Časovač, Tvorba video sekvencí (standardní součásti programu) nebo
volitelných modulů.

Protokoly

Nabídka Protokoly obsahuje funkce pro tvorbu protokolů ve formátu Microsoft® Word.
Funkce Vytvořit šablonu spustí průvodce pro vytvoření šablony podle dokumentu formátu
Microsoft® Word. Funkce Správce šablon... umožňuje změnu názvu a odstranění
vytvořených šablon, viz kapitola „Tvorba protokolů“ na straně 79.

Okno

Volba Obnovit rozložení z nabídky Okno slouží k obnovení původního rozložení všech
částí okna programu QuickPHOTO MICRO 2.3.

Nápověda

Nabídka Nápověda obsahuje následující položky: Nápověda... - otevře elektronickou
uživatelskou příručku. Můžete použít také klávesu F1. Co je nového... zobrazí soubor
nápovědy s přehledem nových funkcí aktuální verze. Aktualizace programu... - spustí
nástroj pro vyhledání aktualizací programu na Internetu. Odeslat číslo klíče... - slouží
k zobrazení a odeslání čísla hardwarového klíče pomocí e-mailu pro získání nových modulů
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nebo upgradů programu. O programu... - zobrazí informace o produktu QuickPHOTO
MICRO 2.3.

1.2. Panel nástrojů

Jednotlivé funkce programu je možno aktivovat pomocí ikon z panelu nástrojů.

Otevřít: umožňuje otevření snímků z dostupných diskových jednotek (např. HDD,
CD ROM, Zip, připojené síťové disky). [Ctrl+O]

Uložit: uloží snímek/snímky vybrané v Panelu náhledů. [Ctrl+S]

Tisk: zahájí tisk aktuálního snímku. [Ctrl+P]

Zobrazit informace o snímku: zobrazí informace o aktuálním snímku (včetně metadat
pokud existují). [Ctrl+I]

Zpět: vrátí zpět poslední provedenou úpravu snímku. [Ctrl+Z]

Znovu: provede znovu vrácenou operaci. [Shift+Ctrl+Z]

Kopírovat: vloží vybranou oblast nebo celý snímek zobrazený v Okně zobrazení do
schránky. [Ctrl+C]

Vložit: vloží obsah schránky jako nový snímek. [Ctrl+V]

Výběr: po stisknutí ikony můžete provést výběr kliknutím a tažením myši při
stisknutém levém tlačítku.

Otočit doprava o 90°: otočí snímek o 90° po směru hodinových ručiček.
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Otočit doleva o 90°: otočí snímek o 90° proti směru hodinových ručiček.

Vertikálně překlopit: překlopí snímek podle vodorovné osy.

Horizontálně překlopit: překlopí snímek podle svislé osy.

Změnit rozměry snímku: otevře dialogové okno pro změnu rozměrů snímku. Při
zaškrtnuté volbě Zachovat proporce stačí vložit pouze jeden nový rozměr a druhý
bude dopočítán v původním poměru. Pokud tuto volbu zrušíte, máte možnost měnit
oba rozměry nezávisle na sobě (může však dojít ke zkreslení).

Oříznout: po provedení výběru ořízne snímek. Zůstane jen ta část snímku, která
byla vybrána. Zbytek bude odstraněn.

Změna jasu/kontrastu: otevře okno pro úpravu jasu a kontrastu snímku. V dolní
části jsou náhledy snímku před a po provedení změn.

Upravit barevné vyvážení: otevírá okno, ve kterém lze změnit barevné vyvážení
snímku. Nezávisle na sobě můžete ladit červený, zelený a modrý barevný kanál.
V dolní části jsou náhledy snímku před a po provedení změn.

Zvětšení: pro získání správných výsledků před vložením
kalibrovaného měřítka nebo před započetím měření vyberte
zvětšení, při kterém byl snímek pořízen.

Vložit vodorovné měřítko: vkládá do pravého spodního rohu snímku kalibrované
horizontální měřítko. Hodnota udává délku celého měřítka.

Vložit svislé měřítko: vkládá do pravého horního rohu snímku kalibrované vertikální
měřítko. Hodnota udává délku celého měřítka.
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Měření délky: po kliknutí na ikonu vložíte do snímku měřící úsečku tažením myši
při stisknutém levém tlačítku.

Měření elipsy: po kliknutí na ikonu vložíte do snímku měřící elipsu tažením myši
při stisknutém levém tlačítku.

Měření obdélníku: po kliknutí na ikonu vložíte do snímku měřící obdélník tažením
myši při stisknutém levém tlačítku.

Měření polygonu/lomené čáry: po kliknutí na ikonu vložíte do snímku měřící polygon
nebo lomenou čáru. Kliknutím na požadované místo vložíte první vrchol, stisknutím
levého tlačítka myši vkládáte další vrcholy polygonu. Stisknutím pravého tlačítka
dokončíte kreslení polygonu nebo lomené čáry.

Počítat objekty: po kliknutí na ikonu můžete levým tlačítkem myši označovat
jednotlivé objekty, které chcete spočítat.

Měření úhlů: po kliknutí na ikonu zvolte typ měření: Měření libovolného úhlu,
Měření úhlu od osy X, Měření úhlu od osy Y. Kliknutím do snímku a tažením myši
nebo zadáním jednotlivých bodů vložíte ramena úhlu, viz kapitola
„Měření“ na straně 67.

Analýza fází: otevíráOvládací panel analýzy fází, který umožňuje měřit procentuální
obsah určité barvy nebo intenzity šedi (fáze) ve snímku.

Zobrazit pravoúhlou mřížku: slouží k zobrazení pravoúhlé mřížky o definovaných
rozměrech.

Zobrazit tabulku naměřených hodnot: zobrazí/skryje Tabulku naměřených hodnot.

Jeden snímek: zobrazí pouze jeden vybraný snímek v Okně zobrazení.
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Dva snímky: slouží k zobrazení dvou snímků pod sebou v Okně zobrazení.

Čtyři snímky: slouží k zobrazení čtyř snímků v Okně zobrazení.

Nasnímat: aktivuje ovládací panel aktivního snímacího zařízení (zvoleného
v nabídce Zařízení). Šipka v pravé části ikony slouží pro rychlý výběr zařízení.

Časovač: aktivuje panel Časovač umožňující automatické snímání fotografií
s nastavitelným časovým intervalem.

Tvorba video sekvencí: aktivuje modul Tvorba video sekvencí, který je určen pro
vytváření video souborů z pořízených časosběrných snímků.

Zobrazit celý snímek: zobrazí snímek tak, aby byl na obrazovce celý.

Zvětšit: zvětší zobrazení aktuálního snímku.

Zmenšit: zmenší zobrazení aktuálního snímku.

Skutečná velikost: zobrazí snímek ve skutečné velikosti (100%).

Barva objektů/tloušťka čar: slouží ke změně barvy a tloušťky čar vkládaných
objektů. Levá část ikony umožňuje změnu barvy, pravá část se šipkou změnu
tloušťky čar. Ikona slouží zároveň jako indikátor aktuální barvy a tloušťky čar.

Vybrat: slouží k výběru nakreslených nebo měřících objektů.
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Smazat vybrané: smaže objekty vybrané nástrojem Vybrat. [Del]

Smazat vložené objekty: smaže všechny nakreslené objekty, popisky a měřící objekty
ze snímku.

Kreslení úsečky: po stisknutí vložíte do snímku úsečku tažením myši při stisknutém
levém tlačítku.

Kreslení šipky: po kliknutí na ikonu vložíte do snímku šipku tažením myši při
stisknutém levém tlačítku. Šipka bude směřovat do místa, kde uvolníte levé tlačítko
myši.

Kreslení obdélníku: po stisknutí vložíte do snímku obdélník tažením myši při
stisknutém levém tlačítku.

Kreslení kružnice: po stisknutí vložíte do snímku kružnici tažením myši při
stisknutém levém tlačítku.

Kreslení elipsy: po stisknutí vložíte do snímku elipsu tažením myši při stisknutém
levém tlačítku.

Kreslení polygonu: po stisknutí vložíte do snímku polygon (mnohoúhelník).
Kliknutím do požadovaného místa vložíte první vrchol, poté stisknutím levého
tlačítka myši vkládáte další vrcholy polygonu. Stisknutím pravého tlačítka dokončíte
kreslení polygonu. Dojde k jeho uzavření.

Kreslení od ruky: po kliknutí na ikonu můžete libovolně kreslit tažením myši při
stisknutém levém tlačítku.

Vložit text: po aktivování nástroje zvolte kliknutím levého tlačítka myši místo ve
snímku, kde má být text umístěn. Otevře se pole pro vepsání textu.

Písmo: rozbalovací nabídky pro volbu typu a
velikosti písma vkládaného textu.
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Změnit barvu textu: slouží k volbě barvy písma vkládaného textu.

1.3. Panel náhledů

Náhledy otevřených snímků se zobrazují v Panelu náhledů společně s názvem a velikostí.
Pokud najedete myší na náhled, objeví se v jeho pravé části čtyři tlačítka - ovládání náhledu.

První tlačítko (disketa ) snímek uloží. Po stisknutí druhého tlačítka (šipka ) bude
snímek otevřen v Okně zobrazení. Další možností zobrazení vybraného snímku je kliknutí
na náhled levým tlačítkem myší a tažením doOkna zobrazení nebo dvojí kliknutí na náhled.
Máte-li nastaveno zobrazení více snímků, nejdříve v Okně zobrazení označte pole, do
kterého chcete snímek otevřít.

Třetím tlačítkem (vykřičník ) označíte náhled jako důležitý. Náhled snímku bude
zvýrazněn červeným orámováním.

U snímků, které byly upraveny, je před názvem zobrazena hvězdička. Stisknutím křížku

snímek zavřete. Pokud byly ve snímku provedeny nějaké změny, budete dotázáni na
jeho uložení. Pro větší přehled může být panel náhledů skryt a znovu vyvolán pomocí
tlačítka .
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1.4. Navigátor

V levé spodní části Hlavního okna je zobrazen Navigátor
k aktuálnímu snímku. V okně Navigátoru je rámečkem
zobrazena ta část snímku, která je při aktuálním zvětšení
viditelná v Okně zobrazení. Pohybem rámečku pomocí myši
dosáhnete zobrazení požadované oblasti v Okně zobrazení.
Posuvník pod oknem Navigátoru slouží ke změně zvětšení
aktuálního snímku. Navigátor může být skryt a znovu vyvolán tlačítkem .

1.5. Okno zobrazení

Okno zobrazení slouží k práci se snímky. V případě potřeby práce s více snímky může být

rozděleno do dvou nebo čtyř částí pomocí ikon a .

1.6. Tabulka naměřených hodnot

Ve spodní částiOkna zobrazení se nachází okno Tabulka naměřených hodnot, které obsahuje
několik záložek v závislosti na počtu zobrazených snímků. Naměřené hodnoty jsou
zobrazeny v přehledné tabulce na záložce Snímek 1- Snímek 4. Každá z těchto záložek
obsahuje výsledky snímku zobrazeném v odpovídající části Okna zobrazení.

Pomocí záložky Nastavení měření - Snímek... je možné nastavit měřené veličiny, které
budou zobrazeny v aktuálním snímku a v případě nutnosti změnit kalibraci přiřazenou
tomuto snímku.

Podrobnější popis Tabulky naměřených hodnot viz kapitola „Práce s tabulkou naměřených
hodnot“ na straně 76.

1.7. Stavový řádek

Stavový řádek umístěný ve spodní části hlavního okna programu zobrazuje následující
informace:

• název aktivního snímku otevřeného v okně zobrazení
• velikost snímku v kB (MB), pokud je známá
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• rozměry snímku v pixelech. Je-li snímku přiřazená kalibrace, zobrazí se v závorce
skutečná velikost v mm nebo µm.

• zoom (zvětšení) aktuálního snímku
• je-li provedený výběr, zobrazí se velikost označené oblasti v pixelech
• aktuální zvolené snímací zařízení
• aktivní kalibrace přiřazená snímku

2. Snímání fotografií
V nabídce Zařízení naleznete výběr snímacích zařízení, jejichž podporu jste zvolili při
instalaci. Pokud chcete do tohoto seznamu nějaké zařízení přidat, postupujte podle návodu
viz kapitola „Doinstalování podpory nového snímacího zařízení“ na straně 28. Pro pořízení
snímků postupujte podle následujících instrukcí.

2.1. Výběr snímacího zařízení

Digitální fotoaparát OLYMPUS®

Tuto volbu zatrhněte v případě, že chcete pro snímání používat některý z fotoaparátů
OLYMPUS® (řady SP a CAMEDIA®). Typ fotoaparátu bude zjištěn automaticky.

Digitální zrcadlovka OLYMPUS® E-systém

Tuto volbu zatrhněte pro snímání z digitální zrcadlovky OLYMPUS® řady E-systém. Typ
zrcadlovky bude zjištěn automaticky.

Digitální kamera uEye®

Tuto volbu zatrhněte, pokud pro snímání budete používat některou z digitálních kamer
IDS uEye®. Typ kamery bude zjištěn automaticky.

Digitální kamera LUMENERA® Infinity

Tuto volbu zatrhněte, pokud pro snímání budete používat některou z digitálních kamer
LUMENERA® Infinity. Typ kamery bude zjištěn automaticky.
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Digitální kamera ARTRAY ARTCAM

Tuto volbu zatrhněte, pokud pro snímání budete používat některou z digitálních kamer
ARTRAY ARTCAM. Typ kamery bude zjištěn automaticky.

Kamera OLYMPUS® DP72

Tuto volbu vyberte pro snímání z mikrofotozařízení OLYMPUS® DP72.

Kamera DP70/DP71/DP30BW

Tuto volbu vyberte pro snímání z mikrofotozařízení OLYMPUS® DP70/DP71 nebo
DP30BW. Typ kamery bude zjištěn automaticky.

Kamera OLYMPUS® DP20

Tuto volbu vyberte pro snímání z kamery OLYMPUS® DP20.

Basler A601fc, JVC KY-F1030, PixeLINK PL-A662

Pokud máte připojenu některou z těchto digitálních kamer a chcete ji použít, zvolte ji
v nabídce Zařízení.

Analogový videosignál

Zvolte tuto položku, pokud chcete pořizovat snímky z analogové kamery nebo jiného video
zařízení (video endoskopického systému, ultrazvuku, videorekordéru či DVD apod.).

Zařízení TWAIN...

Pokud vyberete tuto volbu, zobrazí se seznam zařízení, která je možné ovládat
prostřednictvím rozhraní TWAIN. Tímto způsobem je možné snímat z řady dalších kamer,
které nejsou přímo podporovány nebo z většiny skenerů.

Poznámka

Zařízení ovládaná prostřednictvím TWAIN rozhraní není možné použít spolu
s moduly (např.: Časovač).
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2.2. Spuštění ovládacího panelu snímacího zařízení

Pro aktivování Ovládacího panelu zvoleného snímacího zařízení klikněte na ikonu .

2.3. Vyfotografování snímku

Po nastavení expozice stiskněte tlačítko Nasnímat nebo použijte klávesovou zkratku [Ctrl
+ Enter]. Můžete také použít dálkovou spoušť (volitelné příslušenství). Snímek bude
přenesen do počítače. Podrobnější informace o ovládacích panelech najdete v kapitole
Ovládací panely snímacích zařízení na straně 101.

3. Operace se snímky
Program QuickPHOTO MICRO 2.3 je vybaven řadou funkcí pro práci se snímky.

3.1. Otevření snímků

Snímky otevřete pomocí nabídky Soubor → Otevřít, kliknutím na ikonu nebo
klávesovou zkratkou [Ctrl+O]. V otevřeném dialogu vyberte požadované snímky a stiskněte
tlačítko Otevřít. Další možností je přetažení souboru myší do Okna zobrazení (například
z PrůzkumníkaWindows® nebo jiného souborového manažeru). Náhledy snímků se objeví
v Panelu náhledů spolu s názvem a velikostí.
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3.2. Úpravy snímků

Oříznutí snímku

Pro oříznutí snímku klikněte na ikonu a vyberte
kliknutím a tažením myši při stisknutém levém tlačítku
oblast snímku, kterou chcete zachovat. V levém horním
rohu výběru se zobrazí rozměry vybrané oblasti. Velikost
je zobrazena v pixelech a pokud je snímku přiřazeno
kalibrované zvětšení, také v délkových jednotkách. Kliknutím na rámeček s hodnotami
dojde k jeho přepnutí do režimu, kde je možné vepsáním hodnot definovat přesnou velikost
výřezu.

Vpravo od políček s hodnotami je zobrazena ikona zámku. Pokud je zobrazen otevřený
zámek (výchozí stav), je možné zadávat oba rozměry oblasti nezávisle. Po kliknutí na tuto
ikonu se zobrazí zamčený zámek. Tím dojde k zapamatování vloženého poměru. Poté je
po zadání jednoho rozměru druhý rozměr automaticky dopočten v uzamčeném poměru.

Potvrzení proveďte klávesou [Enter] nebo tlačítkem OK. Dojde k přepočítání velikosti
výřezu podle zadaných hodnot. Zobrazené hodnoty mohou být pro lepší orientaci skryty
pomocí tlačítka . Pro opětovné zobrazení hodnot použijte tlačítko .

Pomocí myši můžete výběr přemístit nebo změnit jeho velikost. Stisknutím klávesy [Esc]
výběr zrušíte. Oříznutí proveďte dvojím kliknutím myši dovnitř vybrané části snímku,
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klávesami [Ctrl+Enter] nebo opětovným kliknutím na ikonu . Zůstane jen ta část snímku,
která byla vybrána. Zbytek bude odstraněn.

Překlápění a otáčení snímku

Snímek můžete překlopit podle vodorovné i svislé osy. Podle vodorovné osy snímek

překlopte kliknutím na ikonu . Pro překlopení podle svislé osy použijte ikonu . Pro

otočení snímku o 90° ve směru hodinových ručiček použijte ikonu a pro otočení snímku

o 90° proti směru hodinových ručiček použijte ikonu .

Změna rozměrů snímku

Pro změnu rozměrů snímku klikněte na ikonu . Otevře
se dialogové okno Změnit rozměry snímku. Při zaškrtnuté
volbě Zachovat poměr stran stačí vložit pouze jeden nový
rozměr a druhý bude dopočítán v původním poměru.
Pokud tuto volbu zrušíte, máte možnost měnit oba
rozměry nezávisle na sobě (může však dojít ke zkreslení).

Úpravy jasu, kontrastu a barevného vyvážení

Pro úpravu jasu a kontrastu klikněte na ikonu . Otevře
se okno Změna, záložka Jas/Kontrast. Pomocí posuvníků
nastavte požadovaný jas a kontrast. V dolní části okna
jsou náhledy snímku před a po provedení změn. Tlačítka
+ a - mezi oběma náhledy slouží ke změně zvětšení
náhledů pro lepší názornost provedených změn.
Kliknutím a tažením myší je možné levým náhledem posouvat.

Přepnutím na záložkuČervená/Zelená/Modrámůžete upravit barevné vyvážení. Pro úpravu

barevného vyvážení klikněte na ikonu . Otevře se dialog Změna záložka
Červená/Zelená/Modrá. Pomocí posuvníků nastavte požadované hodnoty pro jednotlivé
barevné kanály nebo použijte šipky vedle číselných hodnot napravo od posuvníků. V dolní
části dialogu jsou náhledy snímku před a po provedení změn. Tlačítka + a - mezi oběma
náhledy slouží ke změně zvětšení náhledů pro lepší názornost provedených změn.
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3.3. Označování a popis zajímavých míst

Program QuickPHOTO MICRO 2.3 umožňuje vkládat do snímku tyto objekty pro označení
zajímavých míst:

• úsečka
• šipka
• obdélník
• kružnice
• elipsa
• polygon
• kreslení od ruky
• textový popisek
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Volba barvy a tloušťky čáry

Ikona je rozdělena na dvě části. Po kliknutí na její levou část můžete zvolit barvu a
po kliknutí na pravou část zvolíte tloušťku čáry vkládaných objektů.

Kreslení

Kreslení úsečky

Klikněte na ikonu , kliknutím do snímku a tažením myši při stisknutém levém tlačítku
nakreslete úsečku.

Kreslení šipky

Klikněte na ikonu , kliknutím do snímku a tažením myši při stisknutém levém tlačítku
nakreslete šipku, jejíž hrot bude ukazovat ve směru tažení.

Kreslení obdélníku

Klikněte na ikonu , kliknutím do snímku a tažením myši při stisknutém levém tlačítku
nakreslete obdélník, který bude mít první roh v místě kliknutí do snímku.

Kreslení kružnice

Klikněte na ikonu , kliknutím do snímku a tažením myši při stisknutém levém tlačítku
zvolte velikost kružnice. Její střed bude ležet v místě kliknutí do snímku.

Kreslení elipsy

Klikněte na ikonu , kliknutím do snímku a tažením myši při stisknutém levém tlačítku
zvolte velikost elipsy. Její střed bude ležet v místě kliknutí do snímku.
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Kreslení polygonu (mnohoúhelníku)

Klikněte na ikonu , kliknutím na požadované místo bude vložen první vrchol. Po dalším
kliknutí bude umístěn další vrchol. Takto pokračujte. Uzavření dosáhnete stiskem pravého
tlačítka myši. Poslední bod bude spojen s prvním.

Kreslení od ruky

Klikněte na ikonu , kliknutím a tažením myši při stisknutém levém tlačítku nakreslete
požadovanou křivku.

Vkládání textových popisků

Klikněte na ikonu . Po kliknutí do snímku se otevře prázdné políčko pro vepsání textu.
Text vložíte stisknutím klávesy [Enter].

Možnosti manipulace s nakreslenými objekty a popisky

Změna velikosti a polohy nakreslených objektů a popisků

V případě, že nemáte aktivní žádný jiný nástroj, je automaticky aktivní nástroj Vybrat .
Tímto nástrojem lze označit libovolný objekt a následně jej modifikovat. Objekt označíte
kliknutím na jeho obrys levým tlačítkem myši. Pro manipulaci s více nakreslenými objekty
najednou podržte stisknutou klávesu Shift a kliknutím myši označte objekty, které chcete
změnit. Vybraný objekt bude orámován nebo vytažen přerušovanou čarou se zelenými
čtverečky. Pro odznačení klikněte do libovolného místa snímku nebo vyberte jiný objekt.

Pokud chcete objekt přemístit, najeďte na něj kurzorem myši. Objeví se ukazatel posunu

. Kliknutím a tažením myší přemístěte objekt. V objektu elipsa, obdélník a polygon je
po označení ve středu objektu zobrazen křížek. Pomocí něj je také možné objekty přemístit.
Stejně postupujte při změně polohy textových popisků. V objektu elipsa je navíc zobrazen
zelený čtverec spojený přerušovanou čarou se středem. Pomocí něj je možné elipsu libovolně
otáčet.

Pro změnu velikosti objektu postupujte obdobně, ale objekt chyťte za jeden ze zelených
čtverečků. Objeví se ukazatel změny velikosti . Kliknutím a tažením změňte velikost
objektu. Textové pole nelze tažením za čtvereček modifikovat, pouze jej přemístit.
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Změna barvy a tloušťky čar nakreslených objektů

Po označení objektu nástrojem můžete kliknutím na levou část ikony změnit
jeho barvu. Kliknutím na pravou část ikony změníte tloušťku čáry objektu.

Úprava textových poznámek

Po označení objektu nástrojem můžete změnit barvu, typ písma a jeho velikost pomocí

panelu nástrojů. Barvu písma můžete změnit po kliknutí na ikonu . Velikost a typ písma
vyberte z rozbalovacích nabídek nalevo od této ikony. Pro změnu obsahu textového popisku
na něj poklepejte myší. Poté budete moci text libovolně přepsat.

Vymazání nakresleného objektu nebo textového popisku

Označte objekt nebo popisek nástrojem . Kliknutím na ikonu nebo stisknutím
klávesy [Delete] smažete vybraný objekt ze snímku. Pokud chcete vymazat všechny
nakreslené objekty, vyberte z nabídkyÚpravy volbu Smazat vložené objekty, nebo použijte

nástroj .

3.4. Uložení snímků

Program QuickPHOTO MICRO 2.3 umožňuje ukládat snímky s vloženými objekty a
měřeními ve formátu JPEG a TIFF, aniž by došlo ke ztrátě možnosti vložené objekty při
pozdějším otevření v programu QuickPHOTO MICRO 2.3 dále upravovat. Vrstva „nad
snímkem” bude zachována se stejnou funkčností jako před uložením snímku. V ostatních
programech však bude tato vrstva (tzn. všechny vložené objekty a měření) ignorována a
zobrazen bude pouze snímek bez těchto objektů. Pokud chcete snímek otevřít v některém
jiném programu se zobrazenými objekty, je nutné před uložením provést sloučení vrstev
z nabídky Úpravy → Sloučit objekty se snímkem. Vložené objekty a měření se tak trvale
stanou součástí snímku bez možnosti dalších úprav či odstranění a vrstva „nad snímkem”
se stane pevnou součástí snímku. Vložené objekty a měření pak budou zobrazeny
v libovolném programu pro práci se snímky. Toto sloučení je také třeba provést před
uložením snímku do formátu BMP. Pokud sloučení neprovedete, nebude možné snímek
ve formátu BMP uložit.

V nabídce Soubor se nachází několik možností ukládání snímku:
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Uložit

Tato volba uloží snímky označené (modře orámované) v Panelu náhledů. V případě, že
byl snímek pořízen pomocí snímacího zařízení a ještě nebyl dosud uložen, funguje tato
volba stejně jako volba Uložit jako .... V případě, že byl snímek otevřen z disku, způsobí
tato volba uložení snímku do jeho původního umístění (přepsání souboru).

Uložit jako...

Tato volba umožňuje uložit snímek/snímky označené
(modře orámované) v Panelu náhledů se zvoleným
názvem ve formátu JPEG, TIFF nebo BMP.
V otevřeném dialogu vepište nový název nebo
ponechte původní, zvolte formát snímku a umístění.
Při ukládání modifikovaného souboru ve formátu
JPEG budete dotázáni na stupeň komprese. Tlačítkem
Vypočítat zjistíte výslednou velikost snímku po
kompresi. Pokud ponecháte zaškrtnutou volbu
Neměnit kompresi snímku, bude snímek uložen se stávajícím kompresním poměrem. Pokud
byl snímek při práci modifikován je tato volba neaktivní.

Uložit vše

Tato volba uloží všechny snímky otevřené v Panelu náhledů.

Další možnosti ukládání

Další možností ukládání snímků je použití ikony v panelu nástrojů nebo tlačítkaUložit
nacházející se mezi tlačítky ovládání náhledu. Princip ukládání je stejný jako při ukládání
z nabídky Soubor → Uložit.

Při ukončení programu QuickPHOTO MICRO 2.3 budete dotázáni, zda si přejete uložit
neuložené snímky. Stisknutím tlačítka Ano všem uložíte všechny snímky, tlačítkem Ne
všem zrušíte ukládání všech snímků. Tlačítky Ano a Ne můžete u jednotlivých snímků
zvolit, zda je chcete uložit nebo ne.
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3.5. Tisk

V nabídce Soubor se nachází volba Nastavení tisku pro otevření okna, které vám pomůže
nastavit parametry tisku (orientace papíru, velikost tisku, tisk informací o snímku, šířka
okrajů a velikost písma měřených veličin).

Rozbalovací nabídka Nastavení tisku snímku obsahuje tři volby:

Přizpůsobit velikost - snímek bude vytisknut na celou stránku.

Skutečná velikost - snímek bude vytisknut ve svých skutečných rozměrech.

Vlastní velikost - umožňuje definovat vlastní rozměry tisknutého snímku. Rozměry vepište
do volných polí v části Vlastní velikost. Při zaškrtnutí volby Zachovat poměr stran stačí
vepsat jeden rozměr a druhý bude dopočítán.

V částiOkrajemůžete nastavit velikost jednotlivých okrajů v milimetrech. Při volběKoláž
v části Výběr snímku budou vytištěny všechny snímky zobrazené vOkně zobrazení. Pokud
si přejete aktuální snímek vytisknout spolu s datem, časem a jménem snímku, zatrhněte
tyto volby v části Informace. Stisknutím tlačítka Tisk zahájíte tisk snímku. Pokud budete
chtít tisknout další snímky se stejným nastavením, stačí z nabídky Soubor vybrat volbu

Tisk nebo použít ikonu . Snímek bude vytištěn s předchozím nastavením.
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Profily tisku:

Profily tisku slouží k snadnému a rychlému
nastavení parametrů tisku.

Použití: z rozbalovací nabídky vyberte profil,
do kterého bude nové nastavení uloženo.
Nastavte parametry tisku a stiskněte symbol
diskety. Budete dotázáni na jméno, pod jakým
si přejete tento profil uložit. Později nastavíte
parametry tisku na uložené hodnoty pouhým
vybráním profilu. Program obsahuje několik
předdefinovaných profilů pro tisk na tiskárně
OLYMPUS® P-10 a OLYMPUS® P-11 a dva
prázdné profily.

4. Měření
Program QuickPHOTO MICRO 2.3 umožňuje celou řadu měření ve snímku. K dispozici

jsou funkce pro měření délek pomocí měřicí úsečky (nástroj ), měření obvodu a plochy

elipsy (nástroj ), měření obvodu a plochy obdélníku (nástroj ), měření obvodu a

plochy polygonu nebo délky lomené čáry (nástroj , ) a měření úhlů (nástroj ).

Nástroj Počet objektů (ikona ) umožňuje spočítat objekty ve snímku a nástroji a

vložíte do snímku kalibrované měřítko. Dále je k dispozici nástroj pro analýzu fází

(ikona ). Pro použití funkcí měření je nutné nejprve program QuickPHOTO MICRO
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2.3 správně nakalibrovat, viz kapitola „Kalibrace pro měření“ na straně 37. Funkce měření
lze aktivovat z nabídky Měření nebo použitím ikon měřících nástrojů v panelu nástrojů.

4.1. Příprava před měřením

Výběr odpovídajícího zvětšení

Pro dosažení korektních výsledků měření a správnou kalibraci měřítka je nutné nejprve
vybrat z rozbalovacího seznamu zvětšení, při kterém byl snímek pořízen. V seznamu jsou
na výběr hodnoty zvětšení, pro které byla provedena kalibrace. Volbu zvětšení je nutné
provést vždy před započetím měření v aktuálním snímku.

Volba barvy a tloušťky čáry

Pro dobrý kontrast měřících objektů se snímkem můžete změnit barvu čar měřících objektů

z nabídky Úpravy → Barva čar objektů nebo po kliknutí na levou část ikony . Po
kliknutí na její pravou část můžete zvolit tloušťku čar měřících objektů.

Nastavení měření

Nově pořízeným snímkům a snímkům, které dříve nebyly uloženy programem
QuickPHOTO MICRO 2.3, je automaticky přiřazeno výchozí nastavení měření, které je
možné změnit v dialogovém okně Nastavení (Úpravy → Nastavení...), v částech
Barvy/Velikosti a Měřené veličiny. Program QuickPHOTO MICRO 2.3 umožňuje pro
každý snímek toto nastavení upravit. Toto nastavení pro aktuální snímek upravíte v Tabulce
naměřených hodnot na záložce Nastavení měření - Snímek.... U každého měřícího objektu
zaškrtněte veličiny, které chcete měřit. V posledním řádku můžete změnit písmenné označení
jednotlivých veličin. Dále lze nastavit zobrazení číslování jednotlivých měření, velikost
písma měřítka a naměřených veličin ve snímku a tloušťku a barvu odkazových a kótovacích
čar. Změny na této záložce se budou týkat pouze aktuálního snímku.
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4.2. Měřítka

Vkládání kalibrovaného měřítka

Pro základní představu o rozměrech může být do aktuálního snímku vloženo kalibrované

měřítko. Vložení měřítka dosáhnete kliknutím na ikonu (vloží vodorovné měřítko do

pravého spodního rohu aktuálního snímku) nebo kliknutím na ikonu (vloží svislé
měřítko do pravého horního rohu aktuálního snímku). Opětovným stiskem těchto ikon
můžete měřítko opět skrýt. Údaj pod měřítkem udává jeho celkovou velikost. Pokud budete
chtít typ zobrazovaného měřítka změnit, klikněte na něj pravým tlačítkem myši. Objeví
se nabídka obsahující volbu Nastavení měřítka.... Kliknutím na tuto volbu se otevře okno
Nastavení na záložce Měřítka, kde můžete provést požadované modifikace,viz kapitola
„Nastavení“ na straně 89, sekce Měření, záložka Měřítka. Dále nabídka obsahuje seznam
čtyř přednastavených profilů. Vybráním jednoho z nich měřítko změní vzhled podle
nastavení uložených v tomto profilu. Zvolený profil se stane aktivním pro všechna další
vkládaná měřítka.

Nastavení měřítka

V nabídce Úpravy → Nastavení vyberte záložku Měřítka, kde můžete provést potřebné
modifikace, viz kapitola „Nastavení“ na straně 89.

4.3. Základní měřící nástroje

Měření aktivujete kliknutím na jednu z ikon nástrojů měření nebo zvolením požadované
funkce z nabídky Měření. Po aktivování nástroje vložíte do snímku měřící objekt (viz
dále).
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Měření délek

Funkce měření délek aktivujete z nabídkyMěření→Měření délky nebo kliknutím na ikonu

. Poté začněte měřit objekty v aktuálním snímku vkládáním měřících úseček tažením
myší při stisknutém levém tlačítku. Měření ukončíte stisknutím pravého tlačítka myši,

opětovným kliknutím na ikonu nebo klávesou [Esc].

Měření elipsy

Měření aktivujete z nabídky Měření → Elipsa nebo kliknutím na ikonu . Poté vložte
do snímku měřící elipsu tažením myši při stisknutém levém tlačítku. U elipsy je možné

měřit obvod a obsah. Pokud vloženou elipsu označíte nástrojemVybrat ( ) můžete měnit
její velikost, orientaci a umístění pomocí úchopových bodů, viz kapitola „Manipulace
s měřícími objekty“ na straně 75.

Měření obdélníku

Měření aktivujete z nabídky Měření → Obdélník nebo kliknutím na ikonu . Poté
kliknutím a tažením myši vložíte měřicí obdélník. U obdélníku je možné měřit obvod a
obsah.

Měření polygonu (mnohoúhelník)

Měření aktivujete z nabídky Měření → Polygon nebo kliknutím na ikonu a vybráním
možnosti Polygon z otevřené nabídky. Najeďte kurzorem myši na místo prvního vrcholu
a stiskněte levé tlačítko myši. Další vrcholy vložíte kliknutím do požadovaného místa ve
snímku. Vkládaní polygonu ukončíte stisknutím pravého tlačítka myši. Poslední vrchol
bude spojen s prvním a polygon tak bude uzavřen. U polygonu je možné měřit obvod a
obsah. Pokud se strany vloženého polygonu v některém místě překříží, nebude spočten
obsah polygonu a bude zobrazen výsledek 0. Spočten bude pouze obvod.

Měření délky lomené čáry

Měření aktivujete z nabídky Měření → Lomená čára nebo kliknutím na ikonu a

vybráním možnosti Lomená čára z otevřené nabídky. Poté najeďte kurzorem do místa,
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kde má ležet počáteční bod lomené čáry a stiskněte levé tlačítko myši. Bude vložen
počáteční bod. Další zalomení vložíte kliknutím do požadovaného místa ve snímku.
Vkládaní lomené čáry ukončíte stisknutím pravého tlačítka myši. Lomená čára nebude
uzavřena a bude změřena její délka.

Počítání objektů

Tuto funkci aktivujete z nabídky Měření → Počet objektů nebo kliknutím na ikonu .
Myší ukažte na každý počítaný objekt a klikněte levým tlačítkem. Tyto objekty budou
označeny křížkem a v Tabulce naměřených hodnot bude zobrazen jejich počet. Počítání

ukončíte stisknutím pravého tlačítka myši, opětovným kliknutím na ikonu nebo klávesou
[Esc]. Po opětovné aktivaci funkcePočítání objektů ve stejném snímku budou další počítané
objekty označeny křížkem jiné barvy a v Tabulce naměřených hodnot bude zobrazen počet

další skupiny objektů. Stisknutím tlačítka v Tabulce naměřených hodnot můžete
pokračovat v počítání skupiny, která je v tabulce označena.

Postupujte následovně:

1. označte příslušnou skupinu objektů kliknutím na odpovídající řádek v Tabulce
naměřených hodnot.

2.
stiskněte tlačítko

3. pokračujte v počítání objektů

Pokud chcete změnit barvu nebo velikost celé skupiny křížků, vyberte příslušnou skupinu

v Tabulce naměřených hodnot a pomocí ikony zvolte požadované parametry.

Měření úhlů

Funkci měření úhlů aktivujete z nabídky Měření → Úhly → Měření libovolného úhlu,

Měření úhlu od osy X, Měření úhlu od osy Y nebo kliknutím na ikonu a zvolením typu
měření. V režimu Měření libovolného úhlu kliknutím a tažením myši nakreslete první
rameno, nebo ho definujte kliknutím do počátečního a koncového bodu. Poté tlačítko myši
pusťte a kliknutím vložte druhé rameno. Změřen bude sevřený úhel - menší než 180°.
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Pokud chcete měřit doplňkový úhel, přetáhněte myší rámeček s naměřenou hodnotou do
druhé poloroviny vzhledem k vrcholu úhlu. V režimu Měření úhlu od osy X nebo Měření
úhlu od osy Y kliknutím a tažením vložíte první rameno a po uvolnění tlačítka myši bude
vložena odpovídající osa.

4.4. Zobrazení mřížky o definovaných rozměrech

Zobrazení pravoúhlé mřížky

Pravoúhlou mřížku aktivujete z nabídky Zobrazit → pravoúhlou mřížku nebo pomocí

ikony . V otevřeném okně zadejte rozměry mřížky v μm,mm, pokud má snímek přiřazeno
kalibrované zvětšení, nebo v pixelech. Pro volbu barvy mřížky stiskněte tlačítko Změnit.
Barevný obdélník slouží jako ukazatel aktuálně nastavené barvy. Mřížku zobrazíte
stisknutím tlačítka Ok. Mřížku je možné po zobrazení libovolně posouvat kliknutím a

tažením za křížek v jejím středu. Dalším stisknutím ikony zobrazení mřížky zrušíte.
Výchozí hodnoty nastavení mřížky je možné nastavit v Nastavení, viz kapitola
„Mřížka“ na straně 99.

4.5. Analýza fází

Funkce Analýza fází umožňuje měřit procentuální obsah určité barvy nebo intenzity šedi
(fáze) ve snímku. V jednom snímku je možné měřit až čtyři fáze. Funkci Analýza fází

spustíte z nabídky Měření → Analýza fází nebo kliknutím na ikonu . V pravé části
obrazovky se objeví Ovládací panel analýzy fází.
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Poznámka

Barevný snímek můžete, v případě potřeby, převést na snímek v odstínech šedi
pomocí funkce Snímek → Škála šedé.

Postup měření při analýze fází

1. Výběr snímku určeného pro měření

Snímek, ve kterém chcete provést analýzu fází, otevřete v Okně zobrazení a pokud máte
aktivováno zobrazení 2 nebo 4 snímků označte příslušný snímek myší jako aktivní. Bude
modře orámován.

2. Spusťte funkci analýza fází

Funkci Analýza fází spustíte z nabídky Měření → Analýza fází nebo kliknutím na ikonu

.

3. Výběr aktivní fáze

V části Výběr aktivní fáze vyberte číslo fáze, kterou se chystáte měřit. V případě, že se
jedná o měření první fáze v aktuálním snímku, ponechte aktivní 1.fázi. Pokud již máte ve
snímku naměřenu některou z fází a chcete pokračovat měřením další, zvolte z nabídky
další např. 2. fázi. Ovládací prvky v části Ovládaní aktivní fáze jsou vždy aktivní pro fázi
zvolenou v části Výběr aktivní fáze.

4. Měření aktivní fáze

Poté, co jste vybrali aktivní fázi, můžete přejít k vlastnímu měření. Kurzorem najeďte do
snímku na barvu, případně odstín šedé, jejíž procentuální obsah ve snímku chcete změřit.
Kurzor se změní na křížek. Pokud máte místo kurzoru šipku, nemáte daný snímek aktivní.
V takovém případě stačí kliknout myší do snímku a kurzor se změní na měřící křížek. Pro
přesnější výběr požadovaného místa ve snímku je okolí aktuálního umístění kurzoru
zobrazeno zvětšené ve spodní části ovládacího panelu Analýzy fází. Kliknutím do snímku
provedete měření. Měřená barva nebo odstín šedé bude v celém snímku nahrazena barvou,
která je nastavena v Ovládání aktivní fáze. Pokud chcete použít jinou barvu, než která je
přednastavena, klikněte na barevný obdélníček vedle nápisu Barva vOvládání aktivní fáze
a vyberte požadovanou barvu.
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Posuvníkem pod nápisem Tolerancemůžete nastavit přesnost, s jakou
se musí barva nebo odstín šedé shodovat s barvou nebo odstínem
šedé v místě, které bylo kliknutím vybráno. Pro jemnější nastavení
přesnosti můžete použít políčko s číselnou hodnotou vedle posuvníku.
Aktuální fáze bude ihned po změně tolerance přepočítána a výsledek
také ihned ve snímku uvidíte. Pokud chcete do aktivní fáze k vybrané
oblasti přidat další, např. barevně velmi odlišnou oblast, stačí se
ujistit, že je aktivní tlačítko Přidat oblast a kliknutím myši do snímku
přidat požadovanou oblast. Tato oblast bude také ve snímku nahrazena
barvou aktuální fáze a jako výsledek bude zobrazen součet obou
oblastí.

V případě, že chcete z aktivní fáze určitou oblast odebrat, můžete
buď snížit toleranci nebo aktivovat tlačítkoOdebrat oblast a kliknutím
myši do snímku požadovanou oblast z aktivní fáze odebrat. Pokud
deaktivujete tlačítko Zobrazit fázi, nebude aktivní fáze ve snímku
zobrazena. Opětovným stisknutím tohoto tlačítka fázi opět zobrazíte.

Stiskem tlačítka Inverze fáze dosáhnete toho, že ta oblast snímku, která byla součástí fáze,
z ní bude odebrána a přidáno bude vše ostatní.

Obdobným způsobem postupujte při měření dalších oblastí.

5. Nastavení společných oblastí

Ve spodní části panelu můžete definovat, zda jednotlivé fáze mohou mít společné oblasti
(průniky) či nikoliv. Pokud zvolíte možnost Bez překryvů, oblast, která je již započítána
v některé fázi, nemůže být započítána do žádné další. Pokud zvolíte možnost S překryvy
barvy, může být kterákoliv oblast snímku započtena do libovolného počtu fází. Společné
oblasti budou vyznačeny ve snímku barvou, kterou má obdélníček vedle volby S překryvy
barvy. Kliknutím na tento obdélníček můžete zvolit barvu společných oblastí.

Výsledky měření jsou zobrazovány jak v částiVýběr aktivní fáze, tak v Tabulce naměřených
hodnot v části Fáze.
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4.6. Manipulace s měřícími objekty

Změna velikosti a polohy měřícího objektu

V případě, že nemáte aktivní žádný jiný nástroj, je automaticky aktivní nástroj Vybrat .
Tímto nástrojem lze označit libovolný objekt a následně jej modifikovat. Objekt označíte
kliknutím na jeho obrys nebo naměřenou hodnotu levým tlačítkem myši. Objekt bude
orámován nebo vytažen čárkovaně se zelenými úchopovými body. Pro manipulaci s více
měřícími objekty najednou podržte stisknutou klávesu [Shift] a kliknutím myši označte
objekty, které chcete změnit. Pro odznačení klikněte do libovolného místa snímku nebo
vyberte jiný objekt.

Pokud chcete označený objekt přemístit, najeďte na něj kurzorem. Kurzor změní svůj tvar

na . Tažením myši při stisknutém levém tlačítku můžete objekt libovolně přemístit.
Chcete-li změnit velikost měřícího objektu, najeďte kurzorem myši na jeden z úchopových
bodů. Kurzor změní svůj tvar na . Tažením myši při stisknutém levém tlačítku můžete
modifikovat velikost měřícího objektu. V případě elipsy lze navíc upravit její orientaci.
Umístíte-li kurzor myši nad středový úchopový bod elipsy, můžete tažením myši při
stisknutém levém tlačítku měřící elipsu libovolně natočit. Po modifikaci libovolného
měřícího objektu dojde k automatickému přepočítání jeho naměřených hodnot.

Změna barvy a tloušťky čar měřících objektů

Po označení objektu nástrojem můžete změnit jeho barvu kliknutím na levou část ikony

a zvolením nové barvy. Kliknutím na šipku v pravé části této ikony můžete změnit
tloušťku čáry objektu.

Vymazání měřícího objektu

Označte měřící objekt nástrojem . Označený objekt odstraníte nástrojem , resp.
stisknutím klávesy [Delete]. Pokud chcete vymazat všechny vložené objekty (kresby,
měření i textové popisky), vyberte z nabídky Úpravy volbu Smazat vložené objekty nebo

klikněte na ikonu .
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Změna polohy hodnoty měření ve snímku

Označte měřicí objekt nástrojem . Poté přesuňte kurzor myši nad hodnotu měřené

veličiny. Kurzor myši se změní na . V tuto chvíli můžete tažením myši při stisknutém
levém tlačítku přesunout hodnotu tam, kam potřebujete. Typ pomocné či kótovací čáry se
přitom automaticky mění v závislosti na aktuální poloze hodnoty vzhledem k poloze
měřícího objektu.

4.7. Práce s tabulkou naměřených hodnot

Výsledky měření jsou zobrazeny v přehledné tabulce s počtem záložek odpovídajícím
počtu zobrazených snímků a záložkou Nastavení měření - Snímek... ve spodní části Okna
zobrazení. Každá záložka obsahuje výsledky naměřené v jednom ze čtyř snímků
zobrazených v Okně zobrazení.

Pomocí poslední záložky Nastavení měření - Snímek... je možné nastavit měřené veličiny,
které budou zobrazeny v aktuálním snímku a v případě nutnosti změnit kalibraci přiřazenou
tomuto snímku.

Výsledky měření ostatních otevřených snímků (zobrazených v Panelu nástrojů) můžete
zobrazit otevřením daného náhledu v některém z oken v Okně zobrazení.

Záložka Snímek
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Pomocí panelu tlačítek ve spodní části záložky Snímek

můžete zvolit, které výsledky se

budou zobrazovat. Ostatní budou skryté. Tlačítkem zobrazíte všechny naměřené
hodnoty v jedné tabulce. Tabulkou můžete posouvat pomocí posuvníku na pravé straně,
kolečkem myši, nebo klávesami [Page Up] a [Page Down]. Pokud myší označíte v tabulce
určitý výsledek, bude odpovídající měřící objekt označen ve snímku a naopak. Po označení
objektu ve snímku bude příslušný výsledek označen v tabulce. Pokud jsou zobrazené
hodnoty stejného druhu, bude v pravé části tabulky zobrazena jednoduchá statistika
naměřených hodnot.

Uložení výsledků

Výsledky měření mohou být uloženy do souboru ve formátu xls pro další zpracování
v programu Microsoft® Excel nebo ve formě textového souboru pro importování do
některého z dalších tabulkových procesorů (hodnoty jsou odděleny pomocí tabulátoru).

Pro uložení výsledků měření stiskněte tlačítko Uložit naměřené hodnoty ve spodní
části Tabulky naměřených hodnot nebo zvolte funkciUložit naměřené hodnoty... z nabídky
Soubor. Zvolte umístění a název souboru. V řádku Uložit jako typ vyberte formát souboru.
Na výběr jsou možnosti .xls (Microsoft® Excel) nebo .txt (textový soubor).

Důležité

Pro uložení výsledků měření ve formátu .xls je nutné mít v počítači nainstalován
program Microsoft® Excel.

Pokud bude snímek, ve kterém jste provedli měření, uložen ve formátu Jpeg nebo Tiff bez
předchozího sloučení objektů se snímkem, bude uložen včetně naměřených výsledků. Tyto
výsledky budou zobrazeny při následném otevření snímku v programu QuickPHOTO
Industrial, MICRO, CAMERA nebo ENDO.

Vkládání poznámek

Do sloupce Popis můžete ke každé naměřené hodnotě napsat krátký slovní komentář.
Vyberte myší buňku určenou pro vložení poznámky, vepište text a potvrďte stiskem klávesy
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[Enter]. Pro opravu již napsaného komentáře vyberte myší buňku určenou k úpravě a
stiskněte levé tlačítko myši nebo klávesu [F2].

Skrytí tabulky naměřených hodnot

Pro pohodlnější práci je možné tabulku naměřených hodnot skrýt stiskem tlačítka
(Skrýt tabulku naměřených hodnot), aniž by došlo ke smazání jejího obsahu. Opětovné

zobrazení tabulky vyvoláte stiskem tlačítka v Panelu nástrojů nebo z nabídky Zobrazit
→ Zobrazit tabulku naměřených hodnot.

Vytažení a ukotvení tabulky naměřených hodnot

Tabulku naměřených hodnot lze pro lepší přehlednost otevřít v samostatném okně tlačítkem

. Tabulku vrátíte na původní místo tlačítkem .

Záložka Nastavení měření - Snímek...

Záložka odpovídá vždy aktuálnímu snímku z Okna zobrazení. Na této záložce je možné
určit, které měřené veličiny mají být v aktuálním snímku počítány a v posledním řádku
případně změnit jejich označení. Změny se projeví pouze v aktuálním snímku, ostatní
snímky otevřené v Panelu náhledů zůstanou beze změn. Dále můžete nastavit velikost
písma měřítka a naměřených hodnot ve snímku, zapnout nebo vypnout číslování
jednotlivých měření a nastavit tloušťku a barvu odkazových a kótovacích čar. Tlačítko
Změnit kalibraci snímku otevře dialogové okno Změna kalibrace, ve kterém je možné
změnit kalibraci a zvětšení přiřazené snímku. V dialogovém okně Změna kalibrace se také
nachází tlačítko Smazat kalibraci, které kalibraci a zvětšení přiřazené snímku odstraní.
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5. Tvorba protokolů
Program QuickPHOTO MICRO 2.3 umožňuje snadnou tvorbu protokolů z měření ve
formátu Microsoft® Word. Průvodce tvorbou šablon, správce šablon a vytvořené šablony
se nachází v nabídce Protokoly.

Důležité

Program při startu funkce Protokoly kontroluje, zda máte správně nainstalovaný
Microsoft® Word ve verzi XP nebo vyšší. Pokud nemáte Microsoft® Word
nainstalovaný, nemůžete funkciProtokoly využívat. Ukázkové soubory, ze kterých
můžete při tvorbě protokolů vycházet, naleznete v adresáři ...\QuickPHOTO
MICRO 2.3\Protokoly.

1. Vytvoření vzoru pro tvorbu šablony

Nejdříve je nutné připravit si dokument Microsoft® Word, ze kterého bude vytvořena
šablona pro tvorbu protokolů.
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Šablona pro tvorbu protokolů bude vytvořena na základě rozmístění obrázků, textů a
tabulek v tomto dokumentu. Vlastnosti jednotlivých objektů:

• texty: texty obsažené ve vzoru budou zachovány i ve výsledném protokolu
• obrázky: vzorový dokument může obsahovat dva druhy obrázků:

○ obrázky, které zůstanou zachovány ve výsledném protokolu (jedná se například o
loga)

○ obrázky, které slouží k určení umístění a velikosti snímků, které budou do protokolů
vkládány z programu QuickPHOTO MICRO 2.3

• tabulky: vzorový dokument může obsahovat dva druhy tabulek:
○ tabulky, které budou obsaženy ve výsledném dokumentu v nezměněné formě
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○ tabulky, které slouží k označení umístění tabulek s výsledky měření

Vzorový soubor uložte jako běžný soubor programu Microsoft® Word. Na základě tohoto
dokumentu bude vytvořena šablona protokolu.

Poznámka

U jednotlivých objektů je třeba nastavit způsob obtékání textu na "obdélník" nebo
"v textu".

2. Vytvoření šablony

Spusťte Průvodce tvorbou šablon kliknutím na Protokoly → Vytvořit šablonu.

Po stisknutí tlačítka Další se dostanete na stránku, na které zvolte dokument ve formátu
Microsoft® Word vytvořený podle předchozího kroku (pole označené číslem 1), který se
stane podkladem pro vznikající šablonu. Průvodce tvorbou šablon použije text a rozložení
tohoto dokumentu, tj. obrázky vložené v tomto dokumentu mohou být nahrazeny snímky,
zůstanou však zachovány texty (včetně použitých písem), záhlaví i zápatí. Tabulky vložené
v tomto dokumentu mohou být nahrazeny tabulkami hodnot náležejících k jednotlivým
snímkům. Do druhého políčka (označeného číslem 2) vložte jméno nové šablony. Maximální
délka názvu šablony je 30 znaků a může se skládat pouze z písmen bez diakritiky, číslic,
mezer, pomlček a podtržítek. Pod tímto označením bude šablona k dispozici v nabídce
Protokoly.

Kliknutím na tlačítko Další se dostanete ke zpracování obrázků. Postupně budou
z dokumentu načítány všechny obrázky a vy budete postupně vyzýváni k rozhodnutí, zda
obrázek zůstane obsažen ve výsledném protokolu beze změn, nebo bude nahrazen snímkem
z programu QuickPHOTO MICRO 2.3. Označením volby Ne, tento obrázek je pevnou
součástí protokolu obrázek zůstane obsažen ve výsledném protokolu beze změn. Tato
volba je vhodná například pro logo.

Pokud zaškrtnete volbu Ano, původní obrázek bude při vytváření protokolu nahrazen
snímkem z programu QuickPHOTO MICRO 2.3. Nabízí se ještě volba velikosti výsledného
snímku. Označením volby Stejná jako velikosti obrázku v otevřeném dokumentu se šířka
vkládaného snímku přizpůsobí šířce původního obrázku. Označením volby Vlastní velikost
můžete šířku snímku sami nastavit. V obou případech se výška proporcionálně dopočítává,
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aby nedošlo k deformaci snímku. Pokračujte tlačítkem Další, obdobným způsobem budou
zpracovány všechny ostatní snímky v dokumentu.

Po zpracování všech snímků obsažených v dokumentu budou obdobným způsobem
zpracovány tabulky obsažené v dokumentu. Pokud program najde v původním dokumentu
tabulku, budete vyzváni k rozhodnutí, jestli tabulku ponechat ve výsledném protokolu beze
změn, nebo na místo této tabulky vložit Tabulku naměřených hodnot ke zvolenému snímku.
V dolní části okna je možno nastavit veličiny a sloupce, které bude tabulka v protokolu
obsahovat.

V části Výběr veličin můžete zaškrtáváním vybrat, jaké typy měřených veličin se mají
v tabulce v protokolu zobrazovat. Pokud například zrušíte zaškrtnutí veličinyÚhly, nebudou
v protokolu v tabulce zobrazeny výsledky měření úhlů, které byly ve snímku naměřeny.
V dolní části okna je zobrazen náhled tabulky, která bude umístěna v protokolu. Po nastavení
parametrů tabulky pokračujte tlačítkem Další a pokračujte v nastavení ostatních tabulek
obdobným způsobem.
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Po dokončení nastavení tabulek zkontrolujte zobrazené údaje a poté stiskněte tlačítko
Dokončit pro uložení šablony.

Uložené šablony naleznete v nabídce Protokoly.
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3. Správce šablon

Okno Správce šablon je určeno k mazání a
přejmenovávání hotových šablon.

• Spustíte jej kliknutím na Protokoly →
Správce šablon.

• Vyberte šablonu a stiskněte Smazat pro její
smazání. Pozor, tato volba je nevratná.

• Vybráním šablony a kliknutím na tlačítko
Přejmenovat šablonu přejmenujete.
Maximální délka názvu šablony je 30 znaků
a může se skládat pouze z písmen bez
diakritiky, číslic, mezer, pomlček a
podtržítek.

• Okno Správce šablon zavřete kliknutím na
tlačítko Zavřít. Změny se ukládají
automaticky.

4. Vytváření protokolů

Pro vytvoření protokolu postupujte následovně:

1. V Panelu náhledů označte snímky, které chcete umístit do protokolu.

2. Z nabídky Protokoly vyberte šablonu, na jejímž základě chcete protokol vytvořit.
Budete dotázáni na nastavení kvality vložení snímků. Nastavení je možné volit na
základě požadované kvality tisku protokolu.
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Čím nižší kvalitu nastavíte, tím menší datový objem bude výsledný soubor protokolu
představovat. Proto doporučujeme volit vysokou kvalitu pouze v případě, že požadujete
vysokou kvalitu tisku protokolu.

Varování

V případě vložení několika snímků do protokolu a nastavení vysoké kvality může
mít výsledný soubor i několik desítek megabytů.

Po stisknutí tlačítka Pokračovat bude zahájena tvorba protokolu. Pokud vyberete více
snímků, než je možné do dané šablony vložit, bude vložen redukovaný počet snímků (první
snímky výběru). Doba zpracování souboru závisí na počtu a kvalitě vkládaných snímků a
na rychlosti počítače. Po dobu tvorby protokolu, která je znázorněna indikátorem v dolní
části obrazovky, není možné s programem QuickPHOTO MICRO 2.3 pracovat. Po
dokončení budete dotázáni na název protokolu a jeho umístění. Po vytvoření protokolu
vám bude nabídnuta možnost jeho okamžitého otevření v programu Microsoft® Word.
Výsledný protokol můžete v programu Microsoft® Word libovolně upravovat.

Pokud bychom použili šablonu zobrazenou na začátku této kapitoly, výsledný protokol by
mohl vypadat například takto:
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6. Další funkce

6.1. Informace o snímku

Nabídka Zobrazit obsahuje volbu Informace o snímku. Ta otevírá dialog se třemi záložkami

(Snímek, Metadata a Kalibrace). Tuto funkci lze aktivovat rovněž pomocí ikony
v Panelu nástrojů.

1. Záložka Snímek
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Tato záložka zobrazuje informace o snímku (název složky se snímkem, jméno snímku,
velikost, rozměry v obrazových bodech a rozměry v milimetrech nebo mikrometrech).

2. Záložka Metadata

Tato záložka zobrazí metadata snímku pokud jsou dostupná. Metadata jsou do snímků
vkládána pouze některými typy snímacích zařízení.

3. Záložka Kalibrace

Tato záložka zobrazí údaje o kalibraci uložené ve snímku (název kalibrace, zvětšení
a šířka obr. bodu v mikrometrech).
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6.2. Režim prezentace

RežimPrezentace automaticky zobrazuje všechny snímky otevřené v panelu náhledů nebo
snímky obsažené ve výběru v Panelu náhledů. Souvislý výběr vytvoříte označením prvního
snímku a následným označením posledního snímku při stisknuté klávese [Shift]. Nesouvislý
výběr vytvoříte postupným označováním jednotlivých náhledů při stisknuté klávese [Ctrl].
Režim Prezentace spustíte z nabídky Zobrazit → Prezentace nebo použijte klávesovou
zkratku [Alt+S]. V režimu prezentace můžete průběh promítání snímků řídit pomocí kláves
[PageUp] (předchozí snímek a zastavení prezentace), [Page Down] (další snímek a zastavení
prezentace) a [Mezerník] (opětovné spuštění zastavené prezentace).

Pro nastavení prodlevy mezi jednotlivými zobrazovanými snímky v režimu Prezentace
zvolte z nabídky Úpravy volbu Nastavení.... V otevřeném dialogu v části Prezentace
nastavte požadovanou prodlevu. Pokud zatrhnete volbu Ukončit po posledním snímku,
bude po zobrazení posledního snímku Režim prezentace ukončen.
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7. Nastavení
V nabídce Úpravy se nachází volba Nastavení..., která otevírá dialogové okno se dvěma
oddíly. V prvním oddíle se nachází možnosti základního nastavení programu a v druhém
možnosti nastavení měřících funkcí.

Nastavení může být zálohováno do souboru na pevný disk a v případě potřeby z tohoto
souboru obnoveno. Pro uložení stiskněte tlačítko Zálohovat nastavení a vyberte, kam se
má nastavení uložit. TlačítkemNačíst nastavenímůžete v případě potřeby uložené nastavení
ze souboru opět načíst.

7.1. Oddíl Obecné

Fotoaparáty OLYMPUS®

Tato stránka se objeví pouze v případě, že byla nainstalována podpora digitálních
fotoaparátů OLYMPUS® řady SP nebo CAMEDIA® nebo zrcadlovek OLYMPUS® řady
E-systém a je určena k nastavení zařízení pro zobrazování živého obrazu z těchto
fotoaparátů. Pokud používáte zařízení dodávané s instalovaným softwarem, bude
nakonfigurováno automaticky po zobrazení této stránky. V opačném případě zvolte příslušné
zařízení z rozbalovací nabídky Zařízení a TV formát videosignálu z nabídkyVideo standard.
V nabídce Vstup můžete zvolit příslušný typ použitého konektoru. Měla by být vybrána
volba Kompozitní. Pro návrat k původnímu nastavení stiskněte tlačítko Obnovit. Tlačítko
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Upřesnit otevře dialog pro manuální nastavení zařízení pro zobrazení živého obrazu (určeno
pouze pro zkušené uživatele). V částiNastavení snímánímůžete zaškrtnout volbu Ponechat
snímek na paměťové kartě, která způsobí, že snímek zůstane po přenesení do počítače na
paměťové kartě uložen. Tato funkce je dostupná pouze pro fotoaparáty OLYMPUS® řady
SP a CAMEDIA®. Pokud tuto volbu nezatrhnete, bude snímek po přenesení do PC
z fotoaparátu automaticky smazán. Doporučené nastavení je ponechat tuto volbu
nezatrhnutou.

Analogový videosignál

Tato stránka se objeví pouze v případě, že byla nainstalována podpora analogového zdroje
videosignálu a je určena k nastavení zařízení pro zobrazování živého obrazu z tohoto
zdroje. Pokud používáte zařízení dodávané s instalovaným softwarem, bude
nakonfigurováno automaticky. V opačném případě zvolte příslušné zařízení z rozbalovací
nabídky Zařízení a TV formát videosignálu z nabídky Video standard. V nabídce Vstup
můžete zvolit příslušný typ použitého konektoru. Pro návrat k původnímu nastavení stiskněte
tlačítko Obnovit. Tlačítko Upřesnit otevře dialog pro manuální nastavení zařízení pro
zobrazení živého obrazu (určeno pouze pro zkušené uživatele).
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Ovládací panely

V této části lze nastavit některé vlastnosti chování ovládacích panelů všech snímacích
zařízení (s výjimkou zařízení ovládaných přes rozhraní TWAIN). Zaškrtnutá volba
Minimalizovat ovládací panel kamery po nasnímání přepne uživatele bezprostředně po
nasnímání obrazu do Hlavního okna programu a ovládací panel snímacího zařízení zůstane
k dispozici v minimalizovaném stavu.

Volba Zobrazit ovládací panel kamery na druhém monitoru je použitelná pouze v případě
použití dvou monitorů připojených k jednomu počítači. Na jednom je zobrazeno Hlavní
okno programu, na druhém ovládací panel snímacího zařízení.

Pokud zaškrtnete volbu Zobrazit ovládací panel kamery po startu programu, bude při
spuštění programu automaticky aktivován ovládací panel aktivního snímacího zařízení.
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Číslování snímků

Na této záložce lze nastavit režim číslování a generování jmen nově pořízených snímků:

• Číslování pořízených snímků: pořízené snímky mohou být číslovány od 0001 po každém
novém spuštění programu, nebo může být nastaveno navázání na předchozí číslování.
Počítadlo snímků lze nastavit zpět na hodnotu 0 stiskem tlačítka Vynulovat číslování.

• Jména nových snímků: implicitně je jméno nově pořízeného snímku tvořeno znakem
P a pořadovým číslem (např. P0001). Jméno snímku pořízeného modulem Časovač je
implicitně tvořeno znakem T a pořadovým číslem. Vepsáním požadovaného textu do
příslušných políček můžete formát generovaných jmen snímků změnit.

Změny v tomto nastavení se projeví až po restartu programu.
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Dálková spoušť

Tato strana slouží k nastavení a ověření funkce dálkové spouště. Dálková spoušť je volitelné
zařízení připojitelné přes sériový nebo USB port . Pokud dálkovou spoušť chcete používat,
zaškrtněte volbu Používat dálkovou spoušť a vyberte COM port (v případě použití USB
spouště se jedná o USB Serial Port (COM x), ke kterému je připojena.

V části Typ spouště zvolte používaný typ dálkové spouště. Spoušť se dvěma tlačítky (např.
dvoutlačítkový nožní spínač) je určena k pořizování snímků a videozáznamů pomocí
modulu RECORD IT.

Funkčnost dálkové spouště ověříte stisknutím tlačítka/tlačítek. Pokud čtvereček/čtverečky
při stisknutí tlačítka změní barvu na zelenou a po uvolnění zpět na černou, je dálková
spoušť nastavena správně a připravena k použití.
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Aktualizace

Tato část slouží k nastavení automatické aktualizace z Internetu. Na výběr je vyhledávání
aktualizací denně, týdně nebo měsíčně. Pokud nechcete, aby vyhledávání probíhalo, nebo
nejste připojeni k Internetu, volbu Zapnout automatickou aktualizaci z Internetu ponechte
nezatrhnutou. Doporučujeme ponechat tuto funkci zapnutou.
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Režim prezentace

Tato část umožňuje nastavit prodlevu mezi jednotlivými zobrazovanými snímky v Režimu
prezentace. Pokud zaškrtnete volbu Ukončit po posledním snímku, bude po zobrazení
posledního snímku Režim prezentace ukončen.

Výchozí složky

Tato část vám umožní nastavit složky, které budou otevřeny jako výchozí při ukládání
snímků, výsledků měření a protokolů. Odpadne tím nutnost procházet celou adresářovou
strukturu pro výběr složky, kam se mají uložit.
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Jazyk

V této části můžete přepínat mezi jednotlivými jazykovými verzemi programu. Vyberte
požadovanou verzi a stiskněte tlačítko Změnit jazyk. Změna jazyka vyžaduje restart
programu.
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7.2. Oddíl Měření

Jednotky

Tato část umožňuje zvolit jednotky používané pro zobrazování výsledků měření. Na výběr
jsou milimetry nebo mikrometry. Můžete též určit počet zobrazovaných desetinných míst.
V případě úhlů můžete zvolit formát zobrazení výsledků.

Důležité

Údaj v desetinách mikrometrů bude relevantní pouze v případě, že použitá optická
a snímací soustava dosažení takovéto přesnosti umožňuje.

Měřítka

Pomocí této záložky můžete přizpůsobit typ, tvar a vzhled kalibrovaného měřítka podle
svých potřeb. V části Typ měřítka lze nastavit základní vzhled měřítka: Pravítko, Úsečka,
Sponka. V části Velikost měřítka můžete vybrat jednu ze dvou automatických velikostí
(Malá, Velká) nebo můžete vybrat volbu Vlastní a do pole Požadovaná délka vepsat vlastní
požadovanou délku měřítka. V části Náhled uvidíte, jak bude měřítko vypadat při použití
aktuálního nastavení. Barvu měřítka a písma jeho hodnoty pod měřítkem můžete definovat
v části Barva měřítka a písma. Pro změnu barvy dvakrát klikněte na barevný čtverec nebo
stiskněte Změnit. V části Pozadí můžete nadefinovat oblast a barvu pozadí, které bude
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tvořit podklad měřítka. Zvolíte-li možnost Hodnota, bude pozadí zobrazeno pouze pod
hodnotou udávající délku měřítka. Při volběHodnota a měřítko bude pozadí zvolené barvy
zobrazeno pod celým objektem měřítka. Tato volba je vhodná zejména pro zviditelnění
kalibrovaného měřítka ve snímku. Pro změnu barvy dvakrát klikněte na barevný čtverec
nebo stiskněte Změnit.

Uživatelsky definované nastavení měřítka lze uložit do jednoho ze čtyř předdefinovaných
profilů. Postupujte následovně: proveďte nastavení měřítka podle svých požadavků a poté
stiskněte tlačítko Uložit v části Profily. Z rozbalovací nabídky Uložit nastavení do profilu
vyberte jeden ze čtyř profilů, který bude novým nastavením přepsán. Do kolonky Nové
jméno profilu vepište požadovaný název tohoto nastavení. Dokončete stiskem tlačítkaOK.

Barvy/Velikosti

Nastavení kótovacích a odkazových čar - odkazová čára je čára spojující měřící objekt
a pole s naměřenou hodnotou v případě, že bylo přemístěna.

• Barva kótovacích a odkazových čar: pro změnu barvy čar poklepejte na barevný obdélník
nebo stiskněte tlačítko Změnit. Poté vyberte požadovanou barvu.

• Tloušťka kótovacích a odkazových čar: požadovanou tloušťku vyberte z rozbalovací
nabídky.
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Barvy měřených veličin ve snímku: pro lepší přehlednost jsou barvy měřených veličin
ve snímku a odpovídající hodnoty v Tabulce naměřených hodnot zobrazeny stejnou barvou.
Pro přiřazení barev měřeným veličinám existují dvě možnosti:

• Pokud je aktivní volba Cyklovat barvy v pořadí, budou barvy přiřazovány
v přednastaveném pořadí. Po přiřazení poslední barvy pokračuje přiřazování opět od
začátku. Pořadí barev může být předefinováno pomocí deseti barevných proužků. Pokud
chcete barvu na určitém pořadí změnit, poklepejte na příslušný barevný proužek, nebo
jej vyberte a stiskněte tlačítko Změnit. Poté vyberte požadovanou barvu.

• Pokud je aktivní volba Vlastní barva, všechny měřené veličiny budou zobrazovány
touto uživatelsky definovanou barvou. Barevný obdélník zobrazuje aktuálně zvolenou
barvu. Pokud chcete tuto barvu změnit, poklepejte na tento barevný obdélník nebo
stiskněte tlačítko Změnit. Poté vyberte požadovanou barvu.

Písmo měřítka a naměřených hodnot ve snímku: pomocí rozbalovací nabídky můžete
zvolit velikost písma měřítka a naměřených hodnot zobrazených ve snímku.

Mřížka

Tato část slouží k nastavení výchozích rozměrů pravoúhlé mřížky (horizontální a vertikální
rozteč).
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Měřené veličiny

Poslední část slouží k nastavení veličin, jejichž hodnoty budou zobrazovány u měřících
objektů ve snímku (délka, průměr a poloměr, obvod, plocha, úhel) a označení jednotlivých
veličin písmeny (řádekOznačení). Veličiny, které mají být zobrazovány vyberte zatrhnutím
příslušných čtverečků. Pro změnu označení přepište písmeno v příslušném sloupci. Při
aktivní volbě Zobrazit číslo měření ve snímku bude u každé veličiny zobrazeno odpovídající
pořadové číslo měření. Tato nastavení se stanou výchozími pro celý program a budou
platná pro všechny nové snímky.
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Ovládací panely snímacích zařízení
Podporovaná snímací zařízení je možné ovládat pomocí ovládacích panelů. Každý druh
snímacího zařízení má svůj vlastní ovládací panel.

1. Digitální zrcadlovky OLYMPUS® řady E-systém

Ovládací panel pracuje s fotoaparáty OLYMPUS® řady E-systém. Slouží k zobrazení
živého obrazu, ovládání funkcí fotoaparátu a pořizování snímků.

Ovládací prvky jsou rozmístěny do sedmi záložek. Velikost okna ovládacího panelu je
možné měnit pomocí myši. Nastavení bude použito i při dalším spuštění ovládacího panelu.
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Důležité

Ovládací panel zrcadlovky OLYMPUS® E-330 není vybaven některými níže
popsanými funkcemi. Tento fotoaparát je možné použít pouze z účtů
s administrátorským oprávněním a nelze jej použít v operačních systémech
Windows Vista® a Windows® 7.

Záložka Nasnímat

Tato záložka obsahuje ovládací prvky sloužící k nastavení parametrů fotoaparátu, nastavení
expozice a pořizování snímků.

Nasnímat: vyfotografuje snímek a přenese jej do počítače. Můžete též použít
klávesovou zkratku [Ctrl + Enter] nebo externí spoušť.

Celá obrazovka: slouží k zobrazení živého obrazu na celou obrazovku. Při
takovém zobrazení můžete používat tlačítkaNasnímat aNávrat z režimu celá
obrazovka v horní části živého obrazu. Můžete též použít klávesovou zkratku
[Ctrl + F] nebo dvojklik do živého obrazu.

Připojit: tlačítko je aktivní tehdy, není-li navázána komunikace mezi
fotoaparátem a počítačem. Po kliknutí na něj se program pokusí navázat
komunikaci s fotoaparátem.

Kvalita: můžete vybrat z několika stupňů kvality snímků. Rozlišení snímků je
pro některé volby kvality možné vybrat v rozbalovací nabídce Rozlišení.
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Program: z rozbalovací nabídky můžete zvolit expoziční režim. Při
volběManuální budou použity hodnoty nastavené v nabídkáchExpoziční
čas a Clona. Při volbě Auto budou parametry snímání nastaveny
fotoaparátem automaticky. Pomocí tlačítka AEL (Auto Exposure Lock)
můžete automaticky nastavené parametry zamknout, takže budou použity
i při dalším snímání. Při volbě Priorita času lze nastavit pomocí
rozbalovací nabídky hodnotu expozičního času. Hodnota clony bude
dopočtena automaticky. Režim Priorita clony pracuje analogicky, jako
režim Priorita času. Clonu je možné nastavovat pouze tehdy, když je
k fotoaparátu připojen objektiv.

Režim měření expozice: nabídka slouží k nastavení způsobu měření
automatické expozice. Viz návod k použití fotoaparátu.

Rozlišení: při nastavení některých hodnot kvality snímku můžete pomocí
této rozbalovací nabídky nastavit rozlišení výsledného snímku.

Sekvence: po stisknutí tlačítkaNasnímat pořídí fotoaparát sekvenčně tolik snímků,
kolik nastavíte v tomto poli.

Citlivost: nastavuje stupně citlivosti snímacího prvku. Tyto stupně odpovídají
citlivosti klasických fotomateriálů. Při volbě Auto fotoaparát mění citlivost
automaticky podle aktuálních světelných podmínek.

Expoziční čas: při snímání v režimuManuální a Priorita časumůžete nastavit
pomocí této rozbalovací nabídky expoziční čas.

Clona: při snímání s nasazeným objektivem v režimu Manuální a Priorita
clony můžete nastavit pomocí této rozbalovací nabídky hodnotu clony.

103

Ovládací panely snímacích zařízení



Vyvážení bílé barvy: tato volba slouží k nastavení vyvážení bílé barvy
pro různé druhy osvětlení.

Předsklopení zrcadla: můžete nastavit dobu mezi sklopením zrcadla
a pořízením snímku. Nastavením nenulové doby předsklopení lze
zamezit případným vibracím, které může sklápění zrcadla vyvolat.

Kompenzace expozice: tato funkce umožňuje zesvětlit nebo ztmavit
snímky při použití automatické expozice.

Varování

Pokud ukazatel stavu baterie v pravém horním rohu záložky změní barvu na
červenou, je třeba baterii ve fotoaparátu co nejdříve vyměnit. Při nízkém stavu
baterie se může fotoaparát chovat nestandardně.

Záložka Makro

Tato záložka je viditelná pouze v případě, že je na fotoaparátu nasazen objektiv, tj.
fotoaparát není používán ke snímání z mikroskopu. Záložka zpřístupňuje funkce fotoaparátu,
které mají význam pouze při nasazeném objektivu.
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Pomocné světlo: při volbě Zapnuto je pomocí blesku přednasvícena
snímaná scéna, což při nedostatečných světelných podmínkách pomáhá
fotoaparátu správně zaostřit.

Kompenzace blesku: pomocí této nabídky lze zvýšit či snížit intenzitu
blesku.

Režim blesku: pomocí této nabídky lze nastavit pracovní
režim blesku. Viz návod k použití fotoaparátu.

Režim měření ostrosti: z rozbalovací nabídky můžete
zvolit oblast, kterou fotoaparát použije k ostření. U
fotoaparátu E-330 je nabídka přístupná pouze v případě, že
Režim živého obrazu je nastaven na A. Viz návod k použití
fotoaparátu.

Režim živého obrazu (pouze OLYMPUS® E-330): fotoaparát je vybaven
dvěma snímacími prvky. Zvolíte-li Režim B, je pro zobrazení živého
obrazu použit stejný snímací prvek, jako pro snímání (prvek s vyšším
rozlišením a vyšší kvalitou živého obrazu), avšak vzhledem ke konstrukci
fotoaparátu není v tomto režimu možné použít automatické ostření.

Záložka Barvy

Tato záložka slouží k nastavení barevného podání pořizovaných snímků.
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Barevný režim: pomocí této nabídky můžete aktivovat některý
z barevných módů (viz návod k použití fotoaparátu). Změny se projeví
i v živém obraze. Základním nastavením je režim VIVID.

Kontrast: pomocí této nabídky lze upravovat kontrast snímků.

Kompenzace stínů: můžete aktivovat režim Kompenzace stínů. Viz
návod k použití fotoaparátu.

Ostrost: pomocí této nabídky lze provést nastavení ostrosti snímku.

Gradace: vybráním některého z režimů lze ovlivnit barevné podání
výsledného snímku.

Sytost: pomocí této nabídky lze provést nastavení sytosti barev snímků.

Záložka Živý obraz

Tato záložka obsahuje ovládací prvky sloužící k nastavení živého obrazu. Jedná se o tyto
parametry: jas, kontrast, sytost, odstín, okraje. Tato nastavení nemají vliv na pořízené
snímky - projeví se pouze v živém obraze.
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Pomocí posuvníků můžete nastavit vlastnosti živého obrazu. Doporučený postup:

1. Vyfotografujte snímek a zobrazte jej v Okně zobrazení.

2. Otevřete ovládací panel fotoaparátu a přepněte se na záložku Živý obraz. Ovládací
panel posuňte tak, abyste viděli zároveň živý obraz i hotový snímek.

3. Pomocí posuvníků nastavte živý obraz tak, aby co nejvíce odpovídal hotovému snímku
zobrazenému pod ovládacím panelem.

Ovládací prvky v částiOříznout okraje slouží k nastavení optimální velikosti živého obrazu.
Pomocí těchto prvků je možné ze živého obrazu oříznout nežádoucí oblasti např. tmavé
okraje.

Zobrazená oblast: tento indikátor zobrazuje aktuální rozměry živého
obrazu v pixelech.

Zvolit: po stisku tohoto tlačítka se zobrazí okno, ve kterém je možné
interaktivně zvolit okraje k oříznutí.

Vynulovat: po stisku tohoto tlačítka dojde k zobrazení celého obrazu -
ořezaní okrajů bude zrušeno.

Restartovat živý obraz: toto tlačítko použijte v případě, že dojde k
problémům se zobrazením živého obrazu, např. po návratu z režimu spořiče
obrazovky.
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Nastavení okrajů k oříznutí

Po stisku tlačítka Zvolit se zobrazí okno, ve kterém můžete pomocí zeleného obdélníku ve
statickém obrazu zvolit tu část obrazu, která má být zachována. Zbylá část (okraje) bude
oříznuta. Okraje je také možné definovat vyplněním příslušných polí ve spodní části okna.
Po stisku tlačítka OK budou nastavení aplikována do živého obrazu.

Záložka Korekce stínů

Tato záložka obsahuje ovládací prvky funkce korekce stínů (shading correction). Tuto
funkci můžete použít pro odstranění nedostatků způsobených nerovnoměrným osvětlením
zorného pole (odstranění tmavších rohů snímku), prachem nebo jinými částicemi na
snímacím prvku kamery.
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Korekce stínů: slouží k zapnutí či vypnutí funkce Korekce stínů.

Typ osvětlení: v závislosti na typu použitého osvětlení zvolte Odražené
nebo Procházející. Způsob korekce je pro každý typ osvětlení jiný.

Kalibrační maska: po stisku tlačítka Nasnímat masku
bude pořízen snímek, který bude sloužit jako kalibrační
maska pro korekci stínů. Na panelu vedle tlačítka se
zobrazí náhled aktuální masky.

Míra korekce: pomocí tohoto posuvníku můžete nastavit
sílu, s jakou bude korekce aplikována.

Použití funkce Korekce stínů

Abyste mohli funkci Korekce stínů použít, je třeba nejprve pořídit kalibrační snímek (tzv.
masku). Postupujte následovně:

Procházející světlo

1. Zaostřete na preparát při požadovaném zvětšení, přepněte režim expozice na manuální
a nastavte manuálně expoziční čas.
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2. Vyjměte preparát a v případě potřeby upravte (zkraťte) dobu expozice tak, aby byly
patrné nehomogenity osvětlení. Optimální nastavení je takové, že střed zorného pole
je bílý a v rozích jsou patrné šedé nehomogenity. Nejtmavší oblasti by měly být šedé,
nikoliv černé.

3. Nastavte požadované vyvážení bílé barvy.
4. Přepněte se na záložku Korekce stínů a vyberte volbu Zapnuto. V sekci Typ osvětlení

zvolteProcházející. Poté v částiKalibrační maska stiskněte tlačítkoNasnímat masku.
Náhled masky se zobrazí v ovládacím panelu.

5. Vložte zpět preparát a nastavte požadovanou dobu expozice.
6. V části Míra korekce nastavte posuvníkem požadovanou míru korekce. Správnost

nastavení zkontrolujte pořízením snímku. V případě potřeby míru upravujte, dokud
nebudete s výsledným snímkem spokojeni.

Odražené světlo

1. Zaostřete na preparát při požadovaném zvětšení, přepněte režim expozice na manuální
a nastavte manuálně expoziční čas.

2. Vložte pod mikroskop nejlépe bílou plochu (např. papír). Mikroskop nezaostřujte a
v případě potřeby upravte (zkraťte) dobu expozice tak, aby byly patrné nehomogenity
osvětlení. Optimální nastavení je takové, že střed zorného pole je bílý a v rozích jsou
patrné šedé nehomogenity. Nejtmavší oblasti by měly být šedé, nikoliv černé.

3. Nastavte požadované vyvážení bílé barvy.
4. Přepněte se na záložku Korekce stínů a vyberte volbu Zapnuto. V sekci Typ osvětlení

zvolte Odražené. Poté v části Kalibrační maska stiskněte tlačítko Nasnímat masku.
Náhled masky se zobrazí v ovládacím panelu.

5. Vložte zpět preparát, zaostřete a nastavte požadovanou dobu expozice.
6. V části Míra korekce nastavte posuvníkem požadovanou míru korekce. Správnost

nastavení zkontrolujte pořízením snímku. V případě potřeby míru upravujte, dokud
nebudete s výsledným snímkem spokojeni.

Po provedení tohoto nastavení bude na všechny nově pořízené snímky aplikována funkce
korekce stínů.
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Důležité

Korekce stínů dává dobré výsledky pouze tehdy, pokud jsou veškerá nastavení
mikroskopu i fotoaparátu při snímání stejná jako při pořizování kalibrační masky.
Při změně podmínek: změna osvětlení, výměna objektivu, změna rozlišení apod.,
je nutné znovu pořídit kalibrační masku.

Aby byla korekce úspěšně provedena je nutné snímky pořizovat se stejnými
rozměry (rozlišením), s jakými byla pořízena kalibrační maska. V opačném případě
nebude korekce provedena.

Záložka Časová značka

Do snímků je možné automaticky vkládat datum a čas jejich pořízení - tzv. časovou značku.
Tato značka se po nasnímaní stane pevnou součástí snímku a není možné ji ze snímku
odstranit.

Časová značka: slouží k zapnutí či vypnutí funkce Časová značka.

Nastavení: stisknutím tlačítka dojde k otevření dialogového okna pro
nastavení parametrů časové značky.

Vložit: zaškrtnutím jednotlivých voleb je možné definovat, které součásti
časové značky budou do snímků vkládány.
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Orientace: toto pole slouží jako indikátor nastavené orientace časové značky.
Po dvojkliku do tohoto pole dojde k otevření okna Nastavení.

Náhled: v tomto poli je zobrazen náhled
časové značky, tak jak bude vložena do
snímku, s výjimkou nastavení orientace.
Velikost písma časové značky odpovídá
velikosti, s jakou bude časová značka
zobrazena při zvětšení snímku 100% (1:1). V
pravé horní části je zobrazen indikátor pozice
ve snímku, kam bude značka vložena.

Nastavení časové značky

Po stisku tlačítka Nastavení nebo dvojklikem do pole Orientace se otevře dialog pro
nastavení časové značky.

Formát: pomocí nabídek v této sekci je možné nastavit vzhled časové značky.

Pozice: tato volba umožňuje zvolit, do kterého rohu snímku má být časová značka vkládána.
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Orientace: pomocí této volby je možné zvolit orientaci textu časové značky, tak aby co
nejlépe odpovídala zvolenému umístění ve snímku.

Záložka Profily

Veškerá nastavení ovládacího panelu (s výjimkou nastavení funkce Korekce stínů) je
možné uložit do jednoho ze čtyř profilů a snadno je kdykoliv opětovně načíst.

Profily: tlačítka v sekci Profily slouží k načtení uložených profilů.

Uložit do profilu: po stisknutí tohoto tlačítka se zobrazí dialog pro
uložení aktuálního nastavení ovládacího panelu do jednoho z profilů.

Výchozí nastavení: po stisknutí tohoto tlačítka dojde k nastavení
všech prvků ovládacího panelu na výchozí hodnoty. Uložené profily
nebudou touto akcí nijak ovlivněny.

Uložení nastavení do profilu

Všechna nastavení ovládacího panelu (s výjimkou nastavení funkceKorekce stínů) mohou
být snadno uložena do jednoho ze čtyř profilů. Postupujte následovně:

1. Nastavte požadované parametry ovládacího panelu.

2. V záložce Profily stiskněte tlačítko Uložit do profilu. Otevře se následující dialog:
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3. V sekci Dostupné profily vyberte stisknutím příslušného tlačítka jeden z profilů, do
kterého chcete aktuální nastavení ovládacího panelu uložit.

4. Do pole Jméno profilu vepište nové jméno profilu.

5. Potvrďte stiskem tlačítka Ok.

Načtení profilu

Načtení požadovaného profilu provedete stiskem příslušného tlačítka profilu v záložce
Profily. Dojde k automatickému přenastavení ovládacích prvků panelu.
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2. Kamery IDS uEye®

Ovládací panel kamer uEye® umožňuje pracovat s několika typy kamer IDS uEye®. Typ
kamery uEye® je zjišťován automaticky při startu panelu. Pokud je k počítači připojeno
více kamer uEye®, bude při spuštění ovládacího panelu zobrazeno okno pro výběr
požadované kamery ze seznamu.

Ovládací prvky jsou rozděleny do pěti záložek.

Nastavení rychlosti

Při prvním spuštění ovládacího panelu proběhne nastavení rychlosti kamery odpovídající
výkonu vašeho počítače. Tento test se při dalších spuštěních již neprovádí. V případě
potřeby je možné nastavení rychlosti vyvolat ručně, pomocí tlačítka Nastavení rychlosti
na záložce Nastavení.
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Poznámka

Během nastavování rychlosti by na vašem počítači neměl běžet žádný program,
náročný na výpočetní výkon. V opačném případě bude kamera pracovat pomaleji,
než by mohla (živý obraz může být trhaný).

Záložka Snímek

Tato záložka obsahuje ovládací prvky sloužící k nastavení parametrů kamery, nastavení
expozice a pořizování snímků. Veškerá nastavení kamery provedená v živém obraze se
projeví i ve výsledném snímku.

Nasnímat: vyfotografuje snímek a přenese jej do počítače. Můžete též použít
klávesovou zkratku [Ctrl + Enter].

Celá obrazovka: tlačítko slouží k zobrazení živého obrazu na celou
obrazovku. Při takovém zobrazení můžete program ovládat pomocí tlačítek
Nasnímat a Návrat z režimu celé obrazovky v horní části živého obrazu.
Celoobrazovkový režim je možné aktivovat také dvojklikem do živého obrazu
nebo klávesovou zkratkou [Ctrl+F]

Připojit: tlačítko je aktivní tehdy, není-li kamera připojena. Po jeho stisknutí
se program pokusí navázat komunikaci s kamerou.

Auto WB: tlačítko slouží k automatickému vyvážení bílé barvy a tím
celkového barevného podání snímku. Toto vyvážení je vhodné provést nejlépe
tehdy, když kamera snímá bílou plochu.

Kvalita živého obrazu: z této nabídky můžete vybrat rozlišení,
v němž bude zobrazován živý obraz.
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Mód expozice: pokud je nastaven Manuální mód, hodnotu času
expozice nastavuje uživatel. Je-li mód expozice nastaven na volbu
Auto, expoziční čas se automaticky nastavuje podle osvětlení zorného
pole kamery. Při použití automatického nastavení je aktivní také

tlačítko (Auto Exposure Lock), které po stisku zmrazí čas
expozice na aktuální hodnotě.

Expoziční oblast: tento ovládací prvek slouží k určení oblasti živého
obrazu, která se používá k měření expozice (Mód expozice Auto).
Můžete zvolit jednu z předdefinovaných velikostí oblasti expozice
(100% - celá plocha snímku, 30% a 1%). Pokud kliknete na volbu
30% nebo 1%, zobrazí ze se ve středu živého obrazu rámeček, který
oblast expozice vymezuje. Rámeček můžete snadno přemístit na

požadované místo v obraze: najeďte myší dovnitř oblasti a tažením myši při stisknutém
levém tlačítku přemístěte rámeček do požadované pozice. Pokud umístíte kurzor myši nad
hranu rámečku, nebo do některého z rohů, kurzor změní tvar a tažením myši při stisknutém
levém tlačítku lze velikost rámečku libovolně upravit. Stisknutím tlačítka Střed můžete
rámeček vycentrovat na střed zorného pole kamery. Pomocí tlačítka Zobr./skrýt je možné
rámeček skrýt nebo opětovně zobrazit. Je-li rámeček skryt, k měření expozice se stále
používá vybraná oblast, rámeček pouze není vidět, aby nerušil v živém obraze. Můžete
též vložit uživatelsky definovanou expoziční oblast libovolné velikosti a umístění: stiskněte
tlačítkoVlastní, kurzorem myši najeďte do živého obrazu a poté tažením myši při stisknutém
levém tlačítku vložte rámeček požadované velikosti.

Poznámka

Pokud rámeček expoziční oblasti změní barvu na červenou, znamená to, že
automatika kamery dosáhla maximálního dostupného expozičního času. Rozsah
expozičních časů je v automatickém režimu menší než v manuálním.

Expoziční čas: pokud je zvolen režim manuální expozice,
lze kliknutím na šipku nebo tažením posuvníku nastavit
hodnotu expozičního času. Dále je možné k nastavení
hodnoty použít klávesy [+] a [-] na numerické klávesnici

nebo klávesy [Page Up] a [Page Down].
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Korekce expozice: tato funkce umožňuje zesvětlit nebo ztmavit snímky při
použití automatické expozice.

Snímat v: zde můžete zvolit, zda se budou snímky pořizovat
v rozlišení živého obrazu, nebo v plném rozlišení kamery.
Tato volba je aktivní pouze u některých modelů kamer
uEye®.

Barevný režim: pomocí tohoto ovládacího prvku můžete přepínat mezi
režimy Barevný nebo Černobílý.

Zobrazit středový kříž: po zaškrtnutí této volby se v živém obraze
zobrazí kříž. Jeho střed je umístěn do středu zorného pole kamery.
Středový kříž není součástí výsledného snímku. Středový kříž může

být použit např. pro měření pomocí stolku mikroskopu apod.

Oblast zaostření: pomocí této funkce můžete měřit míru zaostření zvolené
oblasti snímku. Postupujte následovně:

1. Pomocí ostřícího šroubu mikroskopu nahrubo zaostřete na vzorek. Stiskněte tlačítko
Vlastní v sekci Oblast zaostření. Přejeďte kurzorem myši do živého obrazu a tažením
myši při stisknutém levém tlačítku vložte do obrazu rámeček na požadované místo.

2. Vedle rámečku se zobrazí proužkový indikátor ostrosti, kde červená ryska značící
maximální dosaženou hodnotu zaostření. Na počátku jsou hodnoty aktuální ostrosti
a maximální ostrosti shodné. Tyto hodnoty se rovněž zobrazí číselně v nadpisu rámečku
ve tvaru aktuální hodnota / maximální dosažená hodnota.

3. Pokud budete nyní otáčet ostřícím šroubem mikroskopu, bude modrý proužek klesat
resp. stoupat podle toho, zda se bude ostrost v oblasti rámečku snižovat resp. zvyšovat.
Vyberte takový směr, aby proužek stoupal. Pokračujte v otáčení šroubem až do doby,
kdy začne modrý proužek opět klesat. Červená ryska zůstane zafixována na pozici
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maximální ostrosti. Jemným pohybem šroubu na opačnou stranu nyní docilte toho,
aby modrý proužek sahal k červené rysce - v této pozici je obraz zvolené oblasti
maximálně ostrý. Obdobným způsobem můžete k zaostření využít číselné hodnoty.

Poznámka

Ostrost je měřena relativně. To znamená, že indikátor ukazuje, zda se hodnota
ostrosti zvyšuje nebo snižuje vůči výchozí hodnotě, která je spočtena po umístění
rámečku. Jestliže ostrost překročí rozsah indikátoru, proužek se znovu inicializuje
přibližně do třech čtvrtin rozsahu. To neznamená, že by se ostrost prudce snížila,
naopak, pokud pokračujete v otáčení šroubem stejným směrem a proužek začne
opět stoupat, ostrost se dále zvyšuje.

Tlačítkem Reset se měření vynuluje, tzn. maximální hodnota ostrosti se nastaví na aktuální
hodnotu ostrosti.

Pomocí tlačítka Zobr./skrýt můžete rámeček skrýt nebo opětovně zobrazit.

Poznámka

Při přemístění oblasti dojde k automatickému vynulování měření (viz. tlačítko
Reset).

Záložka Nastavení

Tato záložka obsahuje ovládací prvky, které slouží k manuálnímu nastavení parametrů
obrazu. Změny nastavení se projeví jak v živém obraze, tak i ve výsledných snímcích.

Zesílení: posuvník ovlivňuje sílu signálu přicházejícího z kamery do PC. Při vyšších
hodnotách zesílení se v obraze může projevit šum.

Jas: posuvníkem se nastavuje jas snímaného obrazu.
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Kontrast: posuvníkem se nastavuje kontrast snímaného obrazu.

Vyvážení černé: posuvník slouží k vyvážení úrovně černé barvy v obraze.

Gamma: posuvníkem lze nastavit gamma korekci obrazu (vyvážení jasu a kontrastu).

Manuální nastavení vyvážení bílé barvy: posuvníky
Manuálního vyvážení bílé umožňují zesílit nebo potlačit
úroveň každého ze tří barevných kanálů.

Zvýraznění hran: tato volba umožňuje zvýraznit ostré hrany v obraze. Na
výběr jsou tři úrovně Žádné, Slabé a Silné zvýraznění.

Frekvence snímků: zobrazuje kolik snímků za sekundu (Frames Per
Second) kamera aktuálně zobrazuje.

Výchozí: stisknutím tlačítka Výchozí se veškeré ovládací prvky v záložce
nastavení vrátí na výchozí hodnoty.

Nastavení rychlosti: znovu nastaví rychlost kamery odpovídající výkonu
počítače.

Záložka Korekce stínů

Tato záložka obsahuje ovládací prvky funkce korekce stínů (shading correction). Tuto
funkci můžete použít pro odstranění nedostatků způsobených nerovnoměrným osvětlením
zorného pole (odstranění tmavších rohů snímku), prachem nebo jinými částicemi na
snímacím prvku kamery.
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Korekce stínů: slouží k zapnutí či vypnutí funkce Korekce stínů.

Typ osvětlení: v závislosti na typu použitého osvětlení zvolte Odražené
nebo Procházející. Způsob korekce je pro každý typ osvětlení jiný.

Míra korekce: pomocí tohoto posuvníku můžete nastavit
sílu, s jakou bude korekce aplikována. Po stisknutí
tlačítka Náhled v živém obraze uvidíte vliv korekce při
aktuálním nastavení - pomocí posuvníku můžete nastavit
vliv korekce podle potřeby.

Kalibrační maska: po stisku tlačítka Nasnímat masku
bude pořízen snímek, který bude sloužit jako kalibrační
maska pro korekci stínů. Na panelu vedle tlačítka se
zobrazí náhled aktuální masky.

Použití funkce Korekce stínů

Abyste mohli funkci Korekce stínů použít, je třeba nejprve pořídit kalibrační snímek (tzv.
masku). Postupujte následovně:

Procházející světlo

1. Zaostřete na preparát při požadovaném zvětšení, přepněte režim expozice na manuální
a nastavte manuálně expoziční čas.
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2. Vyjměte preparát a v případě potřeby upravte (zkraťte) dobu expozice tak, aby byly
patrné nehomogenity osvětlení. Optimální nastavení je takové, že střed zorného pole
je bílý a v rozích jsou patrné šedé nehomogenity. Nejtmavší oblasti by měly být šedé,
nikoliv černé.

3. Stiskněte tlačítko Auto WB (automatické vyvážení bílé).
4. Přepněte se na záložku Korekce stínů a vyberte volbu Zapnuto. V sekci Typ osvětlení

zvolteProcházející. Poté v částiKalibrační maska stiskněte tlačítkoNasnímat masku.
Náhled masky se zobrazí v ovládacím panelu.

5. Vložte zpět preparát a nastavte požadovanou dobu expozice.
6. V části Míra korekce stiskněte tlačítko Náhled v živém obraze a v případě potřeby

(obraz se jeví přesvětlený) pomocí posuvníku Míra korekce korekci upravte podle
potřeby.

Odražené světlo

1. Zaostřete na preparát při požadovaném zvětšení, přepněte režim expozice na manuální
a nastavte manuálně expoziční čas.

2. Vložte pod mikroskop nejlépe bílou plochu (např. papír). Mikroskop nezaostřujte a
v případě potřeby upravte (zkraťte) dobu expozice tak, aby byly patrné nehomogenity
osvětlení. Optimální nastavení je takové, že střed zorného pole je bílý a v rozích jsou
patrné šedé nehomogenity. Nejtmavší oblasti by měly být šedé, nikoliv černé.

3. Stiskněte tlačítko Auto WB (automatické vyvážení bílé).
4. Přepněte se na záložku Korekce stínů a vyberte volbu Zapnuto. V sekci Typ osvětlení

zvolte Odražené. Poté v části Kalibrační maska stiskněte tlačítko Nasnímat masku.
Náhled masky se zobrazí v ovládacím panelu.

5. Vložte zpět preparát, zaostřete a nastavte požadovanou dobu expozice.
6. V části Míra korekce stiskněte tlačítko Náhled v živém obraze a v případě potřeby

(obraz se jeví přesvětlený) pomocí posuvníku obraz upravte podle potřeby.

Po provedení tohoto nastavení bude na všechny nově pořízené snímky aplikována funkce
korekce stínů.
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Důležité

Korekce stínů dává dobré výsledky pouze tehdy, pokud jsou veškerá nastavení
mikroskopu i kamery při snímání stejná jako při pořizování kalibrační masky. Při
změně podmínek: změna osvětlení, výměna objektivu, změna rozlišení apod., je
nutné znovu pořídit kalibrační masku.

Aby byla korekce úspěšně provedena je nutné snímky pořizovat se stejnými
rozměry (rozlišením), s jakými byla pořízena kalibrační maska. V opačném případě
nebude korekce provedena.

Záložka Časová značka

Do snímků je možné automaticky vkládat datum a čas jejich pořízení - tzv. časovou značku.
Tato značka se po nasnímaní stane pevnou součástí snímku a není možné ji ze snímku
odstranit.

Časová značka: slouží k zapnutí či vypnutí funkce Časová značka.

Nastavení: stisknutím tlačítka dojde k otevření dialogového okna pro
nastavení parametrů časové značky.

Vložit: zaškrtnutím jednotlivých voleb je možné definovat, které součásti
časové značky budou do snímků vkládány.
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Orientace: toto pole slouží jako indikátor nastavené orientace časové značky.
Po dvojkliku do tohoto pole dojde k otevření okna Nastavení.

Náhled: v tomto poli je zobrazen náhled
časové značky, tak jak bude vložena do
snímku, s výjimkou nastavení orientace.
Velikost písma časové značky odpovídá
velikosti, s jakou bude časová značka
zobrazena při zvětšení snímku 100% (1:1). V
pravé horní části je zobrazen indikátor pozice
ve snímku, kam bude značka vložena.

Nastavení časové značky

Po stisku tlačítka Nastavení nebo dvojklikem do pole Orientace se otevře dialog pro
nastavení časové značky.

Formát: pomocí nabídek v této sekci je možné nastavit vzhled časové značky.

Pozice: tato volba umožňuje zvolit, do kterého rohu snímku má být časová značka vkládána.
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Orientace: pomocí této volby je možné zvolit orientaci textu časové značky, tak aby co
nejlépe odpovídala zvolenému umístění ve snímku.

Záložka Profily

Veškerá nastavení ovládacího panelu (s výjimkou nastavení funkce Korekce stínů) je
možné uložit do jednoho ze čtyř profilů a snadno je kdykoliv opětovně načíst.

Profily: tlačítka v sekci Profily slouží k načtení uložených profilů.

Uložit do profilu: po stisknutí tohoto tlačítka se zobrazí dialog pro
uložení aktuálního nastavení ovládacího panelu do jednoho z profilů.

Výchozí nastavení: po stisknutí tohoto tlačítka dojde k nastavení
všech prvků ovládacího panelu na výchozí hodnoty. Uložené profily
nebudou touto akcí nijak ovlivněny.

Uložení nastavení do profilu

Všechna nastavení ovládacího panelu (s výjimkou nastavení funkceKorekce stínů) mohou
být snadno uložena do jednoho ze čtyř profilů. Postupujte následovně:

1. Nastavte požadované parametry ovládacího panelu.

2. V záložce Profily stiskněte tlačítko Uložit do profilu. Otevře se následující dialog:
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3. V sekci Dostupné profily vyberte stisknutím příslušného tlačítka jeden z profilů, do
kterého chcete aktuální nastavení ovládacího panelu uložit.

4. Do pole Jméno profilu vepište nové jméno profilu.

5. Potvrďte stiskem tlačítka Ok.

Načtení profilu

Načtení požadovaného profilu provedete stiskem příslušného tlačítka profilu v záložce
Profily. Dojde k automatickému přenastavení ovládacích prvků panelu.
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3. Kamery Lumenera® INFINITY

Ovládací panel kamer Lumenera® INFINITY umožňuje pracovat s několika typy kamer
od společnosti Lumenera Corp. Typ připojené kamery je zjišťován automaticky při startu
ovládacího panelu. Pokud je k počítači připojeno více kamer Lumenera® INFINITY, bude
při spuštění ovládacího panelu zobrazeno okno pro výběr požadované kamery ze seznamu.

Ovládací panel kamer Lumenera® INFINITY slouží k ovládání funkcí kamery, zobrazení
živého obrazu a pořizování snímků. Skládá se z panelu nástrojů, šesti záložek a živého
obrazu.
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Poznámka

Při prvním spuštění ovládacího panelu bude automaticky proveden test výkonu.
Během tohoto testu bude pořízeno několik zkušebních snímků, které je možno
ihned po ukončení testu smazat.

Panel nástrojů

Připojit: tlačítko je aktivní tehdy, je-li kamera připojena k počítači, avšak
komunikace ovládacího panelu s kamerou není aktivní. Po jeho stisknutí se
program pokusí navázat komunikaci s kamerou.

Kříž: zobrazí/skryje středový kříž.

Výchozí: nastaví výchozí orientaci živého obrazu.

Otočit o 180°: otočí živý obraz o 180 stupňů.

Zrcadlit: převrátí živý obraz podél svislé osy.

Překlopit: převrátí živý obraz podél vodorovné osy.

Černobílý: zapne/vypne černobílý režim.

Záložka Snímek

Tato záložka obsahuje ovládací prvky sloužící k nastavení parametrů kamery, nastavení
expozice a pořizování snímků. Nastavení se vztahují jak na živý obraz, tak i na výsledný
snímek.
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Nasnímat: pořídí snímek a přenese jej do počítače. Můžete též použít
klávesovou zkratku [Ctrl + Enter].

Celá obrazovka: tlačítko slouží k zobrazení živého obrazu na celou
obrazovku. Při takovém zobrazení můžete program ovládat pomocí tlačítek
Nasnímat [Ctrl+Enter] a Zpět do normálního zobrazení [Esc] v horní části
obrazovky.

Rozlišení: z této nabídky můžete vybrat rozlišení, v němž
budou pořizovány snímky.
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Mód expozice: pokud je nastavenoManuální ovládání expozice, hodnotu
času expozice nastavuje uživatel. Je-li mód expozice nastaven na volbu
Auto, expoziční čas se automaticky nastavuje podle osvětlení zorného
pole kamery. Volba SFL - Auto představuje automatický režim pro
fluorescenční snímání. Při použití režimů Auto a SFL - Auto je k aktivní

tlačítko (Auto Exposure Lock), které při stisku zamkne čas expozice
na aktuální hodnotě.

Korekce expozice: tato funkce umožňuje zesvětlit nebo ztmavit snímky při
použití režimu Auto a SFL-Auto.

Expoziční čas: pokud je zvolen režim manuální expozice,
lze kliknutím na šipku nebo tažením posuvníku nastavit
hodnotu expozičního času. Dále je možné k nastavení hodnoty
použít klávesy [+] a [-] na numerické klávesnici nebo klávesy
[Page Up] a [Page Down]. Klávesové zkratky lze využít i při
práci s jinými záložkami.

Expoziční oblast: tento ovládací prvek slouží k určení oblasti
živého obrazu, která se používá k měření expozice (mód
expozice Auto a SFL-Auto). Můžete zvolit jednu
z předdefinovaných velikostí oblasti expozice (100% - celá
plocha živého obrazu, 30% a 1%). Pokud kliknete na volbu

30% nebo 1%, zobrazí ze se ve středu živého obrazu rámeček, který definuje oblast
expozice. Rámeček můžete snadno přemístit na požadované místo v obraze: najeďte myší
dovnitř oblasti a tažením myši při stisknutém levém tlačítku přemístěte rámeček do
požadované pozice. Pokud umístíte kurzor myši nad hranu rámečku, nebo do některého z
rohů, kurzor změní tvar a tažením myši při stisknutém levém tlačítku lze velikost rámečku
libovolně upravit. Stisknutím tlačítka Střed můžete rámeček vycentrovat na střed zorného
pole kamery. Pomocí tlačítka Zobr./skrýt je možné rámeček skrýt nebo opětovně zobrazit.
Je-li rámeček skryt, k měření expozice se stále používá vybraná oblast. Rámeček pouze
není vidět, aby nerušil v živém obraze. Můžete též vložit uživatelsky definovanou expoziční
oblast libovolné velikosti a umístění: stiskněte tlačítko Vlastní, kurzorem myši najeďte do
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živého obrazu a poté tažením myši při stisknutém levém tlačítku natáhněte rámeček
požadované velikosti.

Poznámka

Pokud rámeček expoziční oblasti změní barvu na červenou, znamená to, že
automatika kamery dosáhla limitní hodnoty expozičního času. Rozsah expozičních
časů je v automatickém režimu menší než v manuálním.

Vyvážení bílé: pomocí této funkce můžete měnit vyvážení bílé barvy a tím
i celkové barevné podání snímku. Tlačítkem Auto WB aktivujete funkci
automatického vyvážení bílé barvy. Toto vyvážení je vhodné provést tehdy,
když kamera snímá bílou plochu. Stisknutím tlačítka Oblast WB
a následným tažením myši v živém obrazu při stisknutém levém tlačítku
lze definovat oblast, která bude sloužit k nastavení vyvážení bílé barvy.
Tato oblast by měla být bílá. Tlačítko Výchozí WB slouží k obnovení
výchozího vyvážení bílé barvy. Manuální nastavení vyvážení bílé barvy
lze provést posuvníky Vyvážení bílé v záložce Nastavení.

Oblast zaostření: pomocí této funkce můžete měřit míru zaostření na
zvolené oblasti snímku. Postupujte následovně:

1. Pomocí ostřícího šroubu mikroskopu nahrubo zaostřete na vzorek. Stiskněte tlačítko
Vlastní v sekci Oblast zaostření. Přejeďte kurzorem myši do živého obrazu a tažením
myši při stisknutém levém tlačítku natáhněte do obrazu rámeček na požadované místo.

2. Vedle rámečku se zobrazí indikátor ostrosti a červená ryska značící maximální
dosaženou hodnotu. Na počátku jsou hodnoty aktuální ostrosti a maximální ostrosti
shodné. Tyto hodnoty se rovněž zobrazí číselně v nadpisu rámečku ve tvaru aktuální
hodnota/maximální dosažená hodnota.

3. Pokud budete nyní otáčet ostřícím šroubem mikroskopu, bude modrý proužek klesat
resp. stoupat podle toho, zda se bude ostrost v oblasti rámečku snižovat resp. zvyšovat.
Vyberte takový směr, aby proužek stoupal. Pokračujte v otáčení šroubem až do doby,
kdy začne modrý proužek klesat. Červená ryska zůstane zafixována na pozici
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maximální ostrosti. Jemným pohybem šroubu ostření na opačnou stranu nyní docilte
toho, aby modrý proužek sahal co nejtěsněji k červené rysce - v této pozici je obraz
zvolené oblasti maximálně ostrý. Obdobným způsobem můžete k zaostření využít
číselné hodnoty.

Poznámka

Ostrost je měřena relativně. To znamená, že indikátor ukazuje, zda se hodnota
ostrosti zvyšuje nebo snižuje vůči výchozí hodnotě, která je spočtena po umístění
rámečku. Jestliže ostrost překročí rozsah indikátoru, proužek se znovu inicializuje
přibližně do tří čtvrtin rozsahu. To neznamená, že by se ostrost prudce snížila.
Pokud budete pokračovat v otáčení šroubem stejným směrem a proužek začne
opět stoupat, znamená to, že ostrost se dále zvyšuje.

TlačítkemReset se indikátor znovu inicializuje do výchozího stavu, tzn. maximální hodnota
ostrosti se nastaví na aktuální hodnotu ostrosti.

Pomocí tlačítka Zobr./skrýt můžete rámeček skrýt nebo opětovně zobrazit.

Poznámka

Při přemístění nebo změně velikosti oblasti dojde k automatickému resetování
indikátoru zaostření (viz. tlačítko Reset).

Vyvážení černé: pomocí této funkce můžete měnit vyvážení
černé barvy a tím i celkové barevné podání snímku.
Stisknutím tlačítka Oblast BB a následným tažením myši v
živém obrazu při stisknutém levém tlačítku lze definovat
oblast, která bude sloužit k nastavení vyvážení černé barvy.
Tlačítko Výchozí BB slouží k obnovení výchozího vyvážení
černé barvy. Tato funkce je určena primárně pro fluorescenční
snímání.

Záložka Živý obraz

Záložka slouží pro nastavení týkající se živého obrazu.
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Rozlišení živého obrazu: z této nabídky můžete vybrat rozlišení, v němž bude zobrazován
živý obraz.

Frekvence snímků: zobrazuje, kolik snímků za sekundu (Frames Per Second, FPS) kamera
aktuálně zobrazuje.

Kvalita živého obrazu: volba Standardní - rychlý živý obraz zobrazuje živý obraz s
nejvyšší možnou frekvencí snímků. Volba Vysoká - pomalejší živý obraz zvýší kvalitu
živého obrazu za cenu poklesu frekvence snímků. Volbu Speciální - odstranění moaré
použijte v případě, že jsou v živém obrazu patrné rušivé pruhy, případně čtverečky na
pozadí. K tomuto jevu může docházet u některých typů osvětlení.

Velikost živého obrazu: zde vyberte, zda chcete zobrazovat živý obraz v původní velikosti
(1:1) nebo zda chcete jeho velikost přizpůsobit velikosti okna. Při aktivní volbě Přizpůsobit
do okna může docházet k poklesu frekvence snímků.

Test výkonu: po stisknutí tohoto tlačítka bude vytvořeno několik testovacích snímků pro
zjištění minimálního dosažitelného časového intervalu mezi snímky pro modul Časovač.
Tento test je automaticky prováděn při prvním spuštění ovládacího panelu a za standardních
okolností jej není nutné provádět znovu.
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Záložka Nastavení

Tato záložka obsahuje ovládací prvky, které slouží k úpravě nastavení parametrů obrazu.
Změny nastavení se projeví jak v živém obraze, tak i ve výsledných snímcích.

Nastavení obrazu:

Zesílení: posuvník ovlivňuje sílu signálu přicházejícího z kamery do PC. Při vyšších
hodnotách zesílení se v obraze může více projevit šum.

Jas: posuvníkem se nastavuje jas snímaného obrazu.
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Kontrast: posuvníkem se nastavuje kontrast snímaného obrazu.

Gamma: posuvníkem lze nastavit gamma korekci obrazu (kombinace nastavení jasu
a kontrastu).

Odstín: posuvník umožňuje měnit odstín barev ve snímku.

Sytost: posuvník slouží k nastavení sytosti barev.

Kompenzace osvětlení: barevné podání obrazu může být
upraveno podle použitého typu osvětlení. Zvolené nastavení
se interaktivně projeví v živém obraze.

Obnovit výchozí nastavení: stisknutím tohoto tlačítka nastavíte všechny hodnoty
ovládacích prvků v části Nastavení obrazu na původní hodnoty.

Vyvážení bílé: posuvníky umožňují manuálně upravit
úroveň každého ze tří barevných kanálů (R- červená,
G- zelená, B- modrá B).

Obnovit výchozí nastavení vyvážení bílé: stisknutím tohoto tlačítka nastavíte
všechny hodnoty posuvníků v části Vyvážení bílé na původní hodnoty.

Vyvážení černé: posuvníky R, G, B (R- červená, G- zelená,
B- modrá B) umožňují manuálně nastavit vyvážení černé
barvy. V případě, že je kamera přepnuta do černobílého
režimu nebo při použití černobílé kamery je dostupný pouze
jeden posuvník.
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Obnovit výchozí nastavení vyvážení černé: stisknutím tohoto tlačítka nastavíte
všechny hodnoty posuvníků v části Vyvážení černé na původní hodnoty.

Záložka Korekce stínů

Tato záložka obsahuje ovládací prvky funkce korekce stínů (shading correction). Tuto
funkci můžete použít pro odstranění nedostatků v obraze způsobených nerovnoměrným
osvětlením (odstranění tmavších rohů snímku) nebo prachem na snímacím prvku.

Korekce stínů: slouží k zapnutí či vypnutí funkce Korekce stínů.

Typ osvětlení: v závislosti na typu použitého osvětlení zvolteOdražené
nebo Procházející. Způsob korekce je pro každý typ osvětlení jiný.
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Kalibrační maska: po stisku tlačítka Nasnímat masku
bude pořízen snímek, který bude sloužit jako kalibrační
maska pro korekci stínů. V poli nad tlačítkem se zobrazí
náhled aktuální masky a informace o jejích rozměrech.

Míra korekce: pomocí tohoto posuvníku můžete nastavit
sílu, s jakou bude korekce aplikována. Po stisknutí tlačítka
Náhled v živém obraze uvidíte vliv korekce při aktuálním
nastavení. Pomocí posuvníku můžete nastavit míru korekce
interaktivně.

Použití funkce korekce stínů

Důležité

Korekce stínů dává dobré výsledky pouze tehdy, pokud jsou veškerá nastavení
mikroskopu i kamery při snímání stejná jako při pořizování kalibrační masky. Při
změně podmínek: změna osvětlení, výměna objektivu, změna rozlišení apod. je
nutné znovu pořídit kalibrační masku.

Abyste mohli funkci Korekce stínů použít, je třeba nejprve pořídit kalibrační snímek (tzv.
masku). Postupujte následovně:

Procházející světlo

1. Zaostřete na preparát při požadovaném zvětšení, přepněte režim expozice na manuální
a nastavte manuálně expoziční čas.

2. Vyjměte preparát a v případě potřeby upravte (zkraťte) dobu expozice tak, aby byly
patrné nehomogenity osvětlení. Optimální nastavení je takové, že střed zorného pole
je bílý a v rozích jsou patrné šedé nehomogenity. Nejtmavší oblasti by měly být šedé,
nikoliv černé.
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3. Stiskněte tlačítko Auto WB (automatické vyvážení bílé).
4. Na záložce Snímek nastavte požadované rozlišení snímků.
5. Přepněte se na záložku Korekce stínů a vyberte volbu Zapnuto. V sekci Typ osvětlení

zvolteProcházející. Poté v částiKalibrační maska stiskněte tlačítkoNasnímat masku.
Náhled masky se zobrazí v ovládacím panelu.

6. Vložte zpět preparát a nastavte požadovanou dobu expozice.
7. V části Míra korekce stiskněte tlačítko Náhled v živém obraze a v případě potřeby

pomocí posuvníku Míra korekce korekci upravte podle potřeby.

Všechny pořizované snímky budou nyní automaticky upravovány funkcí Korekce stínů,
dokud nebude funkce deaktivována.

Odražené světlo

1. Zaostřete na preparát při požadovaném zvětšení, přepněte režim expozice na manuální
a nastavte manuálně expoziční čas.

2. Vložte pod mikroskop bílou plochu (např. papír). Mikroskop nezaostřujte a v případě
potřeby upravte (zkraťte) dobu expozice tak, aby byly patrné nehomogenity osvětlení.
Optimální nastavení je takové, že střed zorného pole je bílý a v rozích jsou patrné
šedé nehomogenity. Nejtmavší oblasti by měly být šedé, nikoliv černé.

3. Stiskněte tlačítko Auto WB (automatické vyvážení bílé).
4. Na záložce Snímek nastavte požadované rozlišení snímků.
5. Přepněte se na záložku Korekce stínů a vyberte volbu Zapnuto. V sekci Typ osvětlení

zvolte Odražené. Poté v části Kalibrační maska stiskněte tlačítko Nasnímat masku.
Náhled masky se zobrazí v ovládacím panelu.

6. Vložte zpět preparát, zaostřete a nastavte požadovanou dobu expozice.
7. V části Míra korekce stiskněte tlačítko Náhled v živém obraze a v případě potřeby

pomocí posuvníku obraz upravte podle potřeby.

Všechny pořizované snímky budou nyní automaticky upravovány funkcí Korekce stínů,
dokud nebude funkce deaktivována.

Záložka Časová značka

Do snímků je možné automaticky vkládat datum a čas jejich pořízení - tzv. časovou značku.
Tato značka se po nasnímaní stane pevnou součástí snímku a není možné ji ze snímku
odstranit.
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Časová značka: slouží k zapnutí či vypnutí funkce Časová značka.

Vložit: zaškrtnutím jednotlivých voleb je možné definovat, které součásti
časové značky budou do snímků vkládány.

Orientace: toto pole slouží jako indikátor nastavené orientace časové
značky. Po dvojkliku do tohoto pole dojde k otevření okna Nastavení.

Nastavení: stisknutím tlačítka dojde k otevření dialogového okna pro
nastavení parametrů časové značky.

Nastavení časové značky

Po stisku tlačítka Nastavení nebo dvojklikem do pole Orientace se otevře dialog pro
nastavení časové značky.
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Formát: pomocí nabídek v této sekci je možné nastavit vzhled časové značky.

Pozice: tato volba umožňuje zvolit, do kterého rohu snímku má být časová značka vkládána.

Orientace: pomocí této volby je možné zvolit orientaci textu časové značky, tak aby co
nejlépe odpovídala zvolenému umístění ve snímku.

Náhled: v tomto poli je zobrazen náhled časové
značky, tak jak bude vložena do snímku,
s výjimkou nastavení orientace.

Záložka Profily

Všechna nastavení ovládacího panelu (s výjimkou nastavení funkce Korekce stínů) je
možné uložit do jednoho ze čtyř profilů a snadno je kdykoliv opětovně načíst.
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Profily: tlačítka v sekci Profily slouží k načtení uložených profilů.

Uložit do profilu: po stisknutí tohoto tlačítka se zobrazí dialog pro
uložení aktuálního nastavení ovládacího panelu do jednoho z profilů.

Výchozí nastavení: po stisknutí tohoto tlačítka dojde k nastavení
všech prvků ovládacího panelu na výchozí hodnoty. Uložené profily
nebudou touto akcí nijak ovlivněny.

Uložení nastavení do profilu

Všechna nastavení ovládacího panelu (s výjimkou nastavení funkceKorekce stínů) mohou
být snadno uložena do jednoho ze čtyř profilů. Postupujte následovně:

1. Nastavte požadované parametry ovládacího panelu.

2. V záložce Profily stiskněte tlačítko Uložit do profilu. Otevře se následující dialog:
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3. V sekci Dostupné profily vyberte stisknutím příslušného tlačítka jeden z profilů, do
kterého chcete uložit aktuální nastavení ovládacího panelu.

4. Do pole Jméno profilu vepište nové jméno profilu.

5. Potvrďte stiskem tlačítka Ok.

Načtení profilu

Načtení požadovaného profilu provedete stiskem příslušného tlačítka profilu v záložce
Profily. Dojde k automatickému přenastavení ovládacích prvků panelu.
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4. Kamery ARTRAY ARTCAM

Ovládací panel slouží k ovládání několika typů kamer ARTRAY ARTCAM.

Ovládání je rozděleno do tří záložek.

Záložka Snímek

Tato záložka obsahuje ovládací prvky sloužící k nastavení parametrů kamery, nastavení
expozice a pořizování snímků. Všechna nastavení se vztahují jak na živý obraz, tak i na
výsledný snímek. Pouze rozlišení se nastavuje pro živý obraz a výsledný snímek samostatně.

Nasnímat: vyfotografuje snímek a přenese jej do počítače. Můžete též použít
klávesovou zkratku [Ctrl + Enter].
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Celá obrazovka: tlačítko slouží k zobrazení živého obrazu na celou
obrazovku. Při takovém zobrazení můžete program ovládat pomocí tlačítek
Nasnímat a Návrat z režimu celé obrazovky v horní části živého obrazu.

Připojit: tlačítko je aktivní tehdy, není-li kamera správně připojena. Po
kliknutí na něj se program pokusí komunikaci se zařízením obnovit.

Auto WB: tlačítko slouží k automatickému vyvážení bílé barvy a tím
celkového barevného podání snímku. Toto vyvážení je vhodné provést tehdy,
když kamera snímá bílou plochu.

Kvalita: slouží k nastavení rozlišení snímaného obrazu (výsledného
snímku). K dispozici jsou tři volby.

Profil: kompletní nastavení kamery lze uložit do jednoho
ze čtyř profilů a kdykoliv ho zpětně vyvolat a použít.
Nastavení uložené v profilu načtete vybráním jména profilu

z nabídky. Pokud chcete uložit současné nastavení do profilu (a přepsat jím starý profil),
stiskněte tlačítko Uložit. Z nabídky Uložit jako vyberte profil, který má být přepsán a do
políčka Nové jméno napište název ukládaného profilu. Nakonec stiskněte tlačítko Ok.

Mód expozice: pokud je nastavenoManuální ovládání expozice, hodnotu
času expozice nastavuje uživatel. Je-li mód expozice nastaven na volbu
Auto, expoziční čas se automaticky nastavuje podle osvětlení zorného

pole kamery. Navíc je při použití automatického nastavení k dispozici ještě tlačítko
(Auto Exposure Lock), které při stisku zmrazí čas expozice na aktuální hodnotě.

Poznámka

Volba Auto není dostupná, pokud kamera zobrazuje živý obraz v nejvyšším
rozlišení.

Expoziční čas: kliknutím na šipku nebo
tažením posuvníku lze nastavit hodnotu
expozičního času v rozmezí 1/1800 až 1,3
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sekundy. Dále je možné k nastavení hodnoty použít klávesy [+] a [-] na numerické klávesnici
nebo klávesy [Page Up] a [Page Down].

Zobrazit středový kříž: po zaškrtnutí této volby se v živém
obraze zobrazí kříž. Jeho střed je umístěn do středu zorného
pole kamery. Středový kříž není součástí výsledného

snímku. Středový kříž může být použit pro měření pomocí stolku mikroskopu.

Záložka Nastavení

Tato záložka obsahuje ovládací prvky, které slouží k manuálnímu nastavení funkcí kamery.
Změny nastavení se projeví jak v Živém obraze, tak i (kromě nastavení rozlišení) ve
výsledných snímcích.

Kvalita živého obrazu: vyberte rozlišení, v němž bude zobrazen
živý obraz z kamery. Toto nastavení nemá vliv na rozlišení snímané
fotografie. Při zvolení nejvyššího rozlišení nebude aktivní

automatický režim expozice.

Bayermód: každá z těchto voleb různě upravuje vyvážení RGB
úrovní.

Jas: posuvník slouží k nastavení jasové složky obrazu.

Kontrast: posuvník umožňuje upravit kontrast snímku.

Odstín: posuvník umožňuje měnit odstín barev ve snímku.

Ostrost: posuvník nastaví úroveň ostrosti obrazu.

Zesílení: tento posuvník zesiluje signál přicházející z kamery. Při nastavení vysokých
hodnot se může projevit šum.
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Gamma: posuvníkem lze nastavit gamma korekci obrazu (vyvážení jasu a kontrastu).

Manuální WB: slouží k ručnímu nastavení vyvážení
bílé barvy.

Sytost: posuvník slouží k nastavení sytosti barev.

Výchozí: kliknutím na tlačítko se veškeré ovládací prvky v záložce Nastavení
vrátí na výchozí hodnoty.

Záložka Korekce stínů

Tato záložka obsahuje ovládací prvky funkce korekce stínů (shading correction). Tuto
funkci můžete použít pro odstranění nedostatků způsobených nerovnoměrným osvětlením
(odstranění tmavších rohů snímku) nebo prachem na snímacím prvku.

Korekce stínů: slouží k zapnutí či vypnutí funkce Korekce stínů.

Typ světla: v závislosti na typu použitého osvětlení zvolte Odražené
nebo Procházející. Způsob korekce je pro každý typ osvětlení jiný.
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Míra korekce: pomocí tohoto posuvníku můžete nastavit
sílu s jakou bude korekce aplikována. Po stisknutí tlačítka
Náhled v živém obraze uvidíte vliv korekce při aktuálním
nastavení - pomocí posuvníku můžete nastavit vliv
korekce podle potřeby.

Kalibrační maska: po stisku tlačítka Nasnímat masku
bude pořízen snímek, který bude sloužit jako kalibrační
maska pro korekci stínů. Na panelu vedle tlačítka se
zobrazí náhled aktuální masky.

Použití funkce korekce stínů

Abyste mohli funkci Korekce stínů použít, je třeba nejprve pořídit kalibrační snímek (tzv.
masku). Postupujte následovně:

Procházející světlo

1. Zaostřete na preparát při požadovaném zvětšení, přepněte režim expozice na manuální
a nastavte manuálně expoziční čas.

2. Vyjměte preparát a v případě potřeby upravte (zkraťte) dobu expozice tak, aby byly
patrné nehomogenity osvětlení. Optimální nastavení je takové, že střed zorného pole
je bílý a v rozích jsou patrné šedé nehomogenity. Nejtmavší oblasti by měly být šedé,
nikoliv černé.

3. Stiskněte tlačítko Auto WB (automatické vyvážení bílé).
4. Přepněte se na záložku Korekce stínů a vyberte volbu Zapnuto. V sekci Typ osvětlení

zvolteProcházející. Poté v částiKalibrační maska stiskněte tlačítkoNasnímat masku.
Náhled masky se zobrazí v ovládacím panelu.

5. Vložte zpět preparát a nastavte požadovanou dobu expozice.
6. V části Míra korekce stiskněte tlačítko Náhled v živém obraze a v případě potřeby

(obraz se jeví přesvětlený) pomocí posuvníku Míra korekce korekci upravte podle
potřeby. Všechny pořizované snímky budou nyní automaticky upravovány funkcí
Korekce stínů.

Odražené světlo
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1. Zaostřete na preparát při požadovaném zvětšení, přepněte režim expozice na manuální
a nastavte manuálně expoziční čas.

2. Vložte pod mikroskop nejlépe bílou plochu (např. papír). Mikroskop nezaostřujte a
v případě potřeby upravte (zkraťte) dobu expozice tak, aby byly patrné nehomogenity
osvětlení. Optimální nastavení je takové, že střed zorného pole je bílý a v rozích jsou
patrné šedé nehomogenity. Nejtmavší oblasti by měly být šedé, nikoliv černé.

3. Stiskněte tlačítko Auto WB (automatické vyvážení bílé).
4. Přepněte se na záložku Korekce stínů a vyberte volbu Zapnuto. V sekci Typ osvětlení

zvolte Odražené. Poté v části Kalibrační maska stiskněte tlačítko Nasnímat masku.
Náhled masky se zobrazí v ovládacím panelu.

5. Vložte zpět preparát, zaostřete a nastavte požadovanou dobu expozice.
6. V části Míra korekce stiskněte tlačítko Náhled v živém obraze a v případě potřeby

(obraz se jeví přesvětlený) pomocí posuvníku obraz upravte podle potřeby. Všechny
pořizované snímky budou nyní automaticky upravovány funkcí Korekce stínů.

Důležité

Korekce stínů dává dobré výsledky pouze tehdy, pokud jsou veškerá nastavení
mikroskopu i kamery při snímání stejná jako při pořizování kalibrační masky. Při
změně podmínek: změna osvětlení, výměna objektivu, změna rozlišení apod., je
nutné znovu pořídit kalibrační masku.
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5. Kamera OLYMPUS® DP72

OLYMPUS® DP72 je digitální kamera s 2/3" CCD snímačem. Technologie posuvu čipu
piezo prvkem umožňuje získat snímky s rozlišením 12,8 mil. pixelů. Chlazení CCD čipu
Peltierovým článkem na teplotu o 10° nižší, než je teplota okolí, zajišťuje výraznou redukci
hladiny šumu při vysoké citlivosti. Kamera OLYMPUS® DP72 je vhodná pro fluorescenci
s nízkou intenzitou signálu.

Ovládací panel kamery OLYMPUS® DP72 slouží k ovládání funkcí kamery, zobrazení
živého obrazu a pořizování snímků. Skládá se z panelu nástrojů, šesti záložek a živého
obrazu.
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Panel nástrojů

Panel nástrojů je umístěn v horní části ovládacího panelu nad živým obrazem a obsahuje
nástroje pro nastavení kamery a další pomocné nástroje sloužící k úpravě snímaného obrazu.

Normální: zruší přiblížení a posun obrazu.

Zoom: zvolení tohoto nástroje a kliknutí na živý obraz zvětší vybranou oblast o
100%. Zvětšení nemá vliv na výsledný snímek. Pokud je kvalita živého obrazu
nastavena na hodnotu 1360 x 1024 pixelů toto tlačítko není aktivní.

Rotace o 180°: otočí snímek o 180 stupňů.

Vertikálně překlopit: překlopí snímek podle vodorovné osy.

Horizontálně překlopit: překlopí snímek podle svislé osy.

Barevný/ČB mód: přepíná mezi barevným nebo černobílým zobrazením.

Počítání zaostření (graf , číslo ): tento nástroj pomáhá nastavit optimální zaostření
snímku. Můžete si zvolit mezi grafickým nebo číselným zobrazením. Nástroj zobrazuje
aktuální hodnotu ostrosti (v grafu označenou modrým sloupcem) a maximální dosaženou
hodnotu ostrosti (v grafu označenou červeně).

1. Zvolte grafický nebo číselný nástroj Počítání zaostření a tažením myší při stisknutém
levém tlačítku označte oblast, kterou chcete zaostřit. Indikátor oblasti můžete přesunout,
kliknete-li na indikátor a tažením myši při stisknutém levém tlačítku jej přesunete na
požadovanou oblast ostření.

2. Pomalu otáčejte ostřícím šroubem mikroskopu do doby, než se začne aktuální hodnota
postupně snižovat.
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3. Poté začněte pomalu otáčet ostřícím šroubem opačným směrem. Aktuální hodnota se
začne opět zvyšovat. Otáčejte do doby, než se začne opět postupně snižovat. Maximální
hodnota teď odpovídá optimální hodnotě ostření.

4. Otáčejte ostřícím šroubem opět v opačném směru než v bodě 3. Pokračujte v otáčení,
dokud není aktuální hodnota ostrosti rovna (nebo co nejbližší) maximální hodnotě.
Vzorek pod mikroskopem by nyní měl být optimálně zaostřen.

Oblast zaostření - reset: vynuluje aktuální a maximální hodnotu indikátoru
zaostření.

Minimální ostrost: nastaví minimální úroveň ostrosti obrazu.

Normální ostrost: nastaví normální úroveň ostrosti obrazu.

Maximální ostrost: nastaví maximální úroveň ostrosti obrazu.

Minimální kontrast: nastaví minimální úroveň kontrastu obrazu.

Normální kontrast: nastaví normální úroveň kontrastu obrazu.

Vysoký kontrast: nastaví maximální úroveň kontrastu obrazu.

Lineární kontrast: nastaví lineární úroveň kontrastu obrazu.

Vyvážení bílé barvy – oblast: kliknutím a tažením myši v živém obrazu při
stisknutém levém tlačítku lze definovat oblast, která bude sloužit k nastavení
vyvážení bílé barvy.
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Vyvážení černé barvy – oblast: kliknutím a tažením myši v živém obrazu při
stisknutém levém tlačítku definujte oblast, která bude sloužit k nastavení vyvážení
černé barvy.

Vyvážení bílé barvy – automatické: stisknutím tlačítka se vyvážení bílé barvy
nastaví automaticky podle momentálně snímaného živého obrazu.

Vyvážení černé barvy – automatické: stisknutím tlačítka se vyvážení černé barvy
nastaví automaticky podle momentálně snímaného živého obrazu.

Zobrazit/skrýt indikátor oblasti automatické expozice: zobrazí nebo skryje
indikátor oblasti automatické expozice. Skrytím indikátoru expoziční oblasti
nedojde k změně expoziční oblasti.

Záložka Nasnímat

Tato záložka obsahuje ovládací prvky sloužící k nastavení parametrů kamery, nastavení
expozice a pořizování snímků. Nastavení se vztahují jak na živý obraz, tak i na výsledný
snímek.

Nasnímat: vyfotografuje snímek a přenese jej do počítače. Můžete též použít
klávesovou zkratku [Ctrl + Enter].

Celá obrazovka: tlačítko slouží k zobrazení živého obrazu na celou
obrazovku. Při takovém zobrazení můžete program ovládat pomocí tlačítek
Nasnímat a Návrat z režimu celé obrazovky v horní části živého obrazu.
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Velikost: slouží k nastavení rozlišení snímaného obrazu (výsledného
snímku). K dispozici jsou čtyři volby.

Binning: slouží k přepínání režimů funkce binning. K dispozici jsou volby
Vypnutý, 2x2 a 4x4. Binning je speciální technika sdružování nábojů na
sousedních elementech CCD snímače. Zvolená hodnota odpovídá velikosti

oblasti sdružování. Funkce binning zvyšuje úroveň signálu zvětšováním plochy každého
efektivního pixelu. To je užitečné zejména v situacích nízkého osvětlení kdy je odstup
signál - šum malý. Důsledkem však je snížení rozlišení CCD snímače, čímž při zvolení
funkce binning dojde ke změně (snížení) rozlišení pořizovaných snímků. Tyto změny se
projeví i v nabídce Velikost.

Akumulace: při použití akumulace dojde po stisknutí
tlačítkaNasnímat k zachycení zvoleného počtu dílčích
snímků, ze kterých se v závislosti na zvoleném módu

vytvoří výsledný snímek, a ten bude přenesen do počítače. Lze vybrat mezi módem
Integrování a Průměrování nebo ponechat vypnuté. Mód Integrování vytvoří výsledný
snímek sečtením dílčích snímků. Tento mód je vhodný během práce s fluorescenčním
vzorkem pro zvýšení kontrastu mezi pozadím a snímaným objektem. Mód Průměrování
vytvoří výsledný snímek zprůměrováním dílčích snímků. Tento mód je vhodný k redukci
šumu. Maximální počet dílčích snímků, který lze zachytit je 64.

Expoziční čas: na základě zvoleného módu
expozice umožňuje nastavit parametry expozice.
Při nastaveném Auto nebo SFL - automatickém
módu expozice lze nastavit korekci expozice pro

ztmavení nebo zesvětlení obrazu. Při nastaveném Manuálním ovládání expozice lze
kliknutím na šipku nebo tažením posuvníku nastavit hodnotu expozičního času v rozmezí
1/44000 až 60 sekund.

Citlivost ISO: na výběr jsou čtyři stupně citlivosti snímacího prvku (200,
400, 800, 1600). Tyto stupně odpovídají citlivosti klasických fotomateriálů
ve stupnici ISO.

Mód expozice: pokud je nastaveno Manuální ovládání expozice,
hodnotu času expozice nastavuje uživatel. Je-li mód expozice nastaven
na volbu Auto nebo SFL - automatické, expoziční čas se automaticky
nastavuje podle osvětlení zorného pole. Režim SFL - Automatické je

vhodný pro automatickou expozici fluorescenčních vzorků. Navíc je při použití
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automatického nastavení k dispozici ještě tlačítko AEL (Auto Exposure Lock), které při
stisku zmrazí čas expozice na aktuální hodnotě.

Expoziční oblast: uvnitř živého obrazu je zobrazen žlutý čtverec, pomocí
kterého lze nastavit oblast expozice. Jeho velikost je možné změnit
procentuálním poměrem k živému obrazu. Po stisknutí tlačítka Vlastní
lze přesně definovat velikost oblasti expozice tažením myši v živém

obrazu při stisknutém levém tlačítku. Indikátor oblasti lze přesunout na požadovanou pozici
tažením myši při stisknutém levém tlačítku. Stisknutím tlačítka Střed se indikátor oblasti
expozice přesune do středu živého obrazu.

Záložka Živý obraz

Kvalita živého obrazu: vyberte rozlišení, v němž bude zobrazen
živý obraz z kamery. Toto nastavení nemá vliv na rozlišení snímané
fotografie.

Zobrazit středový kříž: po zaškrtnutí této volby se v živém
obraze zobrazí kříž. Jeho střed je umístěn do středu zorného
pole kamery. Středový kříž není součástí výsledného

snímku. Středový kříž může být použit pro měření pomocí stolku mikroskopu.

Záložka Nastavení barev

Pomocí této záložky lze nastavit barevné vyvážení snímaného obrazu. Zvolené vyvážení
se ihned projeví na barevném vyvážení živého obrazu.
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Vyvážení bílé nebo černé barvy: nastavením vyvážení barev lze upravit barevné podání
obrazu tak, aby bylo co nejblíže skutečnosti. Posuvníky umožňují zesílit nebo potlačit
úroveň každého ze tří barevných kanálů (červený, zelený, modrý) pro bílou resp. černou
barvu. Stisknutím tlačítka Oblast a tažením myši v živém obrazu při stisknutém levém
tlačítku lze označit oblast, která bude sloužit k nastavení vyvážení dané barvy (bílé nebo
černé). Stisknutím tlačítkaAutoWB či Auto BB se vyvážení dané barvy nastaví automaticky
podle aktuálně zobrazeného obrazu.

Záložka Korekce stínů

Tato záložka obsahuje ovládací prvky funkce korekce stínů (shading correction). Tuto
funkci můžete použít pro odstranění nedostatků způsobených nerovnoměrným osvětlením
(odstranění tmavších rohů snímku) nebo prachem na snímacím prvku.

Korekce stínů: slouží k zapnutí či vypnutí funkce Korekce stínů.

Typ světla: v závislosti na typu použitého osvětlení zvolte Odražené
nebo Procházející. Způsob korekce je pro každý typ osvětlení jiný.
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Kalibrační maska: po stisku tlačítka Nasnímat masku
bude pořízen snímek, který bude sloužit jako kalibrační
maska pro korekci stínů. Na panelu vedle tlačítka se
zobrazí náhled aktuální masky.

Míra korekce: pomocí tohoto posuvníku můžete nastavit
sílu s jakou bude korekce aplikována. Po stisknutí tlačítka
Náhled v živém obraze uvidíte vliv korekce při aktuálním
nastavení - pomocí posuvníku můžete nastavit vliv
korekce podle potřeby.

Použití funkce korekce stínů

Abyste mohli funkci Korekce stínů použít, je třeba nejprve pořídit kalibrační snímek (tzv.
masku). Postupujte následovně:

Procházející světlo

1. Zaostřete na preparát při požadovaném zvětšení, přepněte režim expozice na manuální
a nastavte manuálně expoziční čas.

2. Vyjměte preparát a v případě potřeby upravte (zkraťte) dobu expozice tak, aby byly
patrné nehomogenity osvětlení. Optimální nastavení je takové, že střed zorného pole
je bílý a v rozích jsou patrné šedé nehomogenity. Nejtmavší oblasti by měly být šedé,
nikoliv černé.

3. Stiskněte tlačítko Auto WB (automatické vyvážení bílé).
4. Přepněte se na záložku Korekce stínů a vyberte volbu Zapnuto. V sekci Typ osvětlení

zvolteProcházející. Poté v částiKalibrační maska stiskněte tlačítkoNasnímat masku.
Náhled masky se zobrazí v ovládacím panelu.

5. Vložte zpět preparát a nastavte požadovanou dobu expozice.
6. V části Míra korekce stiskněte tlačítko Náhled v živém obraze a v případě potřeby

(obraz se jeví přesvětlený) pomocí posuvníku Míra korekce korekci upravte podle
potřeby. Všechny pořizované snímky budou nyní automaticky upravovány funkcí
Korekce stínů.

Odražené světlo
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1. Zaostřete na preparát při požadovaném zvětšení, přepněte režim expozice na manuální
a nastavte manuálně expoziční čas.

2. Vložte pod mikroskop nejlépe bílou plochu (např. papír). Mikroskop nezaostřujte a
v případě potřeby upravte (zkraťte) dobu expozice tak, aby byly patrné nehomogenity
osvětlení. Optimální nastavení je takové, že střed zorného pole je bílý a v rozích jsou
patrné šedé nehomogenity. Nejtmavší oblasti by měly být šedé, nikoliv černé.

3. Stiskněte tlačítko Auto WB (automatické vyvážení bílé).
4. Přepněte se na záložku Korekce stínů a vyberte volbu Zapnuto. V sekci Typ osvětlení

zvolte Odražené. Poté v části Kalibrační maska stiskněte tlačítko Nasnímat masku.
Náhled masky se zobrazí v ovládacím panelu.

5. Vložte zpět preparát, zaostřete a nastavte požadovanou dobu expozice.
6. V části Míra korekce stiskněte tlačítko Náhled v živém obraze a v případě potřeby

(obraz se jeví přesvětlený) pomocí posuvníku obraz upravte podle potřeby. Všechny
pořizované snímky budou nyní automaticky upravovány funkcí Korekce stínů.

Důležité

Korekce stínů dává dobré výsledky pouze tehdy, pokud jsou veškerá nastavení
mikroskopu i kamery při snímání stejná jako při pořizování kalibrační masky. Při
změně podmínek: změna osvětlení, výměna objektivu, změna rozlišení apod., je
nutné znovu pořídit kalibrační masku.

Záložka Časová značka

Do snímků je možné automaticky vkládat datum a čas jejich pořízení - tzv. časovou značku.
Tato značka se po nasnímaní stane pevnou součástí snímku a není možné ji ze snímku
odstranit.

Časová značka: slouží k zapnutí či vypnutí funkce Časová značka.
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Nastavení: stisknutím tlačítka dojde k otevření dialogového okna pro
nastavení parametrů časové značky.

Vložit: zaškrtnutím jednotlivých voleb je možné definovat, které součásti
časové značky budou do snímků vkládány.

Orientace: toto pole slouží jako indikátor nastavené orientace časové značky.
Po dvojkliku do tohoto pole dojde k otevření okna Nastavení.

Náhled: v tomto poli je zobrazen náhled
časové značky, tak jak bude vložena do
snímku, s výjimkou nastavení orientace.
Velikost písma časové značky odpovídá
velikosti, s jakou bude časová značka
zobrazena při zvětšení snímku 100% (1:1). V
pravé horní části je zobrazen indikátor pozice
ve snímku, kam bude značka vložena.

Nastavení časové značky

Po stisku tlačítka Nastavení nebo dvojklikem do pole Orientace se otevře dialog pro
nastavení časové značky.
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Formát: pomocí nabídek v této sekci je možné nastavit vzhled časové značky.

Pozice: tato volba umožňuje zvolit, do kterého rohu snímku má být časová značka vkládána.

Orientace: pomocí této volby je možné zvolit orientaci textu časové značky, tak aby co
nejlépe odpovídala zvolenému umístění ve snímku.

Záložka Profily

Veškerá nastavení ovládacího panelu (s výjimkou nastavení funkce Korekce stínů) je
možné uložit do jednoho ze čtyř profilů a snadno je kdykoliv opětovně načíst.

Profily: tlačítka v sekci Profily slouží k načtení uložených profilů.

Uložit do profilu: po stisknutí tohoto tlačítka se zobrazí dialog pro
uložení aktuálního nastavení ovládacího panelu do jednoho z profilů.
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Výchozí nastavení: po stisknutí tohoto tlačítka dojde k nastavení
všech prvků ovládacího panelu na výchozí hodnoty. Uložené profily
nebudou touto akcí nijak ovlivněny.

Uložení nastavení do profilu

Všechna nastavení ovládacího panelu (s výjimkou nastavení funkceKorekce stínů) mohou
být snadno uložena do jednoho ze čtyř profilů. Postupujte následovně:

1. Nastavte požadované parametry ovládacího panelu.

2. V záložce Profily stiskněte tlačítko Uložit do profilu. Otevře se následující dialog:

3. V sekci Dostupné profily vyberte stisknutím příslušného tlačítka jeden z profilů, do
kterého chcete aktuální nastavení ovládacího panelu uložit.

4. Do pole Jméno profilu vepište nové jméno profilu.

5. Potvrďte stiskem tlačítka Ok.
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Načtení profilu

Načtení požadovaného profilu provedete stiskem příslušného tlačítka profilu v záložce
Profily. Dojde k automatickému přenastavení ovládacích prvků panelu.

6. Kamera OLYMPUS® DP20

OLYMPUS® DP20 je barevná digitální kamera s 1/1,8" CCD snímačem. Čip obsahuje 2
milióny efektivních pixelů. Maximální rychlost živého obrazu v nejvyšším rozlišení
(1600x1200) je 15 snímků za sekundu.

Ovládací panel kamery OLYMPUS® DP20 slouží k ovládání funkcí kamery, zobrazení
živého obrazu a pořizování snímků. Skládá se z panelu nástrojů, čtyř záložek a živého
obrazu.
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Panel nástrojů

Panel nástrojů je umístěn v horní části ovládacího panelu nad živým obrazem a obsahuje
nástroje pro nastavení kamery a další pomocné nástroje sloužící k úpravě snímaného obrazu.

Připojit: tlačítko je aktivní tehdy, není-li kamera připojena. Po jeho stisknutí
se program pokusí navázat komunikaci s kamerou.

Živý obraz: zapne/vypne živý obraz.

Kříž: zobrazí/skryje středový kříž.

Výchozí: nastaví výchozí orientaci živého obrazu.

Otočit o 180°: otočí živý obraz o 180 stupňů.

Hor. překlopit: převrátí živý obraz podél svislé osy.

Vert. překlopit: převrátí živý obraz podél vodorovné osy.

Škála šedé: zapne/vypne černobílý režim.

Normální: nastaví zvýraznění ostrosti do režimu normální.

Měkké: nastaví zvýraznění ostrost obrazu do režimu měkké.
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Vypnuto: vypne režim zvýraznění ostrosti.

Záložka Snímek

Tato záložka obsahuje ovládací prvky sloužící k nastavení parametrů kamery, nastavení
expozice a pořizování snímků. Nastavení se vztahují jak na živý obraz, tak i na výsledný
snímek.

Nasnímat: vyfotografuje snímek a přenese jej do počítače. Můžete též použít
klávesovou zkratku [Ctrl+Enter].

OTWB: tlačítko slouží k automatickému vyvážení bílé barvy a tím celkového
barevného podání snímku. Toto vyvážení je vhodné provést tehdy, když kamera
snímá bílou plochu.
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Kvalita: z této nabídky můžete vybrat rozlišení, v němž bude
snímán obraz.

Mód expozice: pokud je nastaveno Manuální ovládání expozice,
hodnotu času expozice nastavuje uživatel. Je-li mód expozice nastaven
na volbu Auto, expoziční čas se automaticky nastavuje podle osvětlení
zorného pole kamery. Navíc je při použití automatického nastavení

k dispozici ještě tlačítko (Auto Exposure Lock), které při stisku
zmrazí čas expozice na aktuální hodnotě.

Korekce expozice: tato funkce umožňuje zesvětlit nebo ztmavit snímky
při použití automatické expozice.

Expoziční čas: pokud je zvolen režim manuální expozice,
lze kliknutím na šipku nebo tažením posuvníku nastavit
hodnotu expozičního času. Dále je možné k nastavení
hodnoty použít klávesy [+] a [-] na numerické klávesnici
nebo klávesy [Page Up] a [Page Down].

Teplota barev: tato volba slouží k nastavení vyvážení bílé barvy pro
různé druhy osvětlení.

Citlivost: na výběr jsou tři stupně citlivosti snímacího prvku (100,200, 400).
Tyto stupně odpovídají citlivosti klasických fotomateriálů ve stupnici ISO.

Živý obraz na externím monitoru: můžete zapnout
zobrazování živého obrazu na externím monitoru a nastavit
jeho rozlišení.
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Oblast zaostření: pomocí této funkce můžete měřit míru zaostření zvolené
oblasti snímku. Postupujte následovně:

1. Pomocí ostřícího šroubu mikroskopu nahrubo zaostřete na vzorek. Stiskněte tlačítko
Vlastní v sekci Oblast zaostření. Přejeďte kurzorem myši do živého obrazu a tažením
myši při stisknutém levém tlačítku vložte do obrazu rámeček na požadované místo.

2. Vedle rámečku se zobrazí proužkový indikátor ostrosti a červená ryska značící
maximální dosaženou hodnotu. Na počátku jsou hodnoty aktuální ostrosti a maximální
ostrosti shodné. Tyto hodnoty se rovněž zobrazí číselně v nadpisu rámečku ve tvaru
aktuální hodnota / maximální dosažená hodnota.

3. Pokud budete nyní otáčet ostřícím šroubem mikroskopu, bude modrý proužek klesat
resp. stoupat podle toho, zda se bude ostrost v oblasti rámečku snižovat resp. zvyšovat.
Vyberte takový směr, aby proužek stoupal. Pokračujte v otáčení šroubem až do doby,
kdy začne modrý proužek klesat. Červená ryska zůstane zafixována na pozici
maximální ostrosti. Jemným pohybem šroubu na opačnou stranu nyní docilte toho,
aby modrý proužek sahal k červené rysce - v této pozici je obraz zvolené oblasti
maximálně ostrý. Obdobným způsobem můžete k zaostření využít číselné hodnoty.

Poznámka

Ostrost je měřena relativně. To znamená, že indikátor ukazuje, zda se hodnota
ostrosti zvyšuje nebo snižuje vůči výchozí hodnotě, která je spočtena po umístění
rámečku. Jestliže ostrost překročí rozsah indikátoru, proužek se znovu inicializuje
přibližně do třech čtvrtin rozsahu. To neznamená, že by se ostrost prudce snížila,
naopak, pokud pokračujete v otáčení šroubem stejným směrem a proužek začne
opět stoupat, ostrost se dále zvyšuje.

Tlačítkem Reset se měření vynuluje, tzn. maximální hodnota ostrosti se nastaví na aktuální
hodnotu ostrosti.

Pomocí tlačítka Zobr./skrýt můžete rámeček skrýt nebo opětovně zobrazit.
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Poznámka

Při přemístění oblasti dojde k automatickému vynulování měření (viz. tlačítko
Reset).

Záložka Korekce stínů

Tato záložka obsahuje ovládací prvky funkce korekce stínů (shading correction). Tuto
funkci můžete použít pro odstranění nedostatků způsobených nerovnoměrným osvětlením
(odstranění tmavších rohů snímku) nebo prachem na snímacím prvku.

Korekce stínů: slouží k zapnutí či vypnutí funkce Korekce stínů.

Typ světla: v závislosti na typu použitého osvětlení zvolte Odražené
nebo Procházející. Způsob korekce je pro každý typ osvětlení jiný.
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Kalibrační maska: po stisku tlačítka Nasnímat masku bude
pořízen snímek, který bude sloužit jako kalibrační maska pro
korekci stínů. Na panelu nad tlačítkem se zobrazí náhled
aktuální masky.

Míra korekce: pomocí tohoto posuvníku můžete nastavit
sílu s jakou bude korekce aplikována. Po stisknutí tlačítka
Náhled v živém obraze uvidíte vliv korekce při aktuálním
nastavení - pomocí posuvníku můžete nastavit vliv
korekce podle potřeby.

Použití funkce korekce stínů

Abyste mohli funkci Korekce stínů použít, je třeba nejprve pořídit kalibrační snímek (tzv.
masku). Postupujte následovně:

Procházející světlo

1. Zaostřete na preparát při požadovaném zvětšení, přepněte režim expozice na manuální
a nastavte manuálně expoziční čas.

2. Vyjměte preparát a v případě potřeby upravte (zkraťte) dobu expozice tak, aby byly
patrné nehomogenity osvětlení. Optimální nastavení je takové, že střed zorného pole
je bílý a v rozích jsou patrné šedé nehomogenity. Nejtmavší oblasti by měly být šedé,
nikoliv černé.

3. Stiskněte tlačítko OTWB (automatické vyvážení bílé).
4. Přepněte se na záložku Korekce stínů a vyberte volbu Zapnuto. V sekci Typ osvětlení

zvolteProcházející. Poté v částiKalibrační maska stiskněte tlačítkoNasnímat masku.
Náhled masky se zobrazí v ovládacím panelu.

5. Vložte zpět preparát a nastavte požadovanou dobu expozice.
6. V části Míra korekce stiskněte tlačítko Náhled v živém obraze a v případě potřeby

(obraz se jeví přesvětlený) pomocí posuvníku Míra korekce korekci upravte podle
potřeby. Všechny pořizované snímky budou nyní automaticky upravovány funkcí
Korekce stínů.
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Odražené světlo

1. Zaostřete na preparát při požadovaném zvětšení, přepněte režim expozice na manuální
a nastavte manuálně expoziční čas.

2. Vložte pod mikroskop nejlépe bílou plochu (např. papír). Mikroskop nezaostřujte a
v případě potřeby upravte (zkraťte) dobu expozice tak, aby byly patrné nehomogenity
osvětlení. Optimální nastavení je takové, že střed zorného pole je bílý a v rozích jsou
patrné šedé nehomogenity. Nejtmavší oblasti by měly být šedé, nikoliv černé.

3. Stiskněte tlačítko OTWB (automatické vyvážení bílé).
4. Přepněte se na záložku Korekce stínů a vyberte volbu Zapnuto. V sekci Typ osvětlení

zvolte Odražené. Poté v části Kalibrační maska stiskněte tlačítko Nasnímat masku.
Náhled masky se zobrazí v ovládacím panelu.

5. Vložte zpět preparát, zaostřete a nastavte požadovanou dobu expozice.
6. V části Míra korekce stiskněte tlačítko Náhled v živém obraze a v případě potřeby

(obraz se jeví přesvětlený) pomocí posuvníku obraz upravte podle potřeby. Všechny
pořizované snímky budou nyní automaticky upravovány funkcí Korekce stínů.

Důležité

Korekce stínů dává dobré výsledky pouze tehdy, pokud js ou veškerá nastavení
mikroskopu i kamery při snímání stejná jako při pořizování kalibrační masky. Při
změně podmínek: změna osvětlení, výměna objektivu apod., je nutné znovu pořídit
kalibrační masku.

Záložka Časová značka

Do snímků je možné automaticky vkládat datum a čas jejich pořízení - tzv. časovou značku.
Tato značka se po nasnímaní stane pevnou součástí snímku a není možné ji ze snímku
odstranit.
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Časová značka: slouží k zapnutí či vypnutí funkce Časová značka.

Nastavení: stisknutím tlačítka dojde k otevření dialogového okna pro
nastavení parametrů časové značky.

Vložit: zaškrtnutím jednotlivých voleb je možné definovat, které součásti
časové značky budou do snímků vkládány.

Orientace: toto pole slouží jako indikátor nastavené orientace časové značky.
Po dvojkliku do tohoto pole dojde k otevření okna Nastavení.

Nastavení časové značky

Po stisku tlačítka Nastavení nebo dvojklikem do pole Orientace se otevře dialog pro
nastavení časové značky.
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Formát: pomocí nabídek v této sekci je možné nastavit vzhled časové značky.

Pozice: tato volba umožňuje zvolit, do kterého rohu snímku má být časová značka vkládána.

Orientace: pomocí této volby je možné zvolit orientaci textu časové značky, tak aby co
nejlépe odpovídala zvolenému umístění ve snímku.

Náhled: v tomto poli je zobrazen náhled
časové značky, tak jak bude vložena do
snímku, s výjimkou nastavení orientace.
Velikost písma časové značky odpovídá
velikosti, s jakou bude časová značka
zobrazena při zvětšení snímku 100% (1:1). V
pravé horní části je zobrazen indikátor pozice
ve snímku, kam bude značka vložena.

Záložka Profily

Profily slouží k snadnému uložení a opětovnému načtení nastavení funkcí kamery. Každý
profil obsahuje nastavení funkcí záložky Snímek.
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Profily: tlačítka v sekci Profily slouží k načtení uložených profilů.

Uložit do profilu: po stisknutí tohoto tlačítka se zobrazí dialog pro
uložení aktuálního nastavení ovládacího panelu do jednoho z profilů.

Výchozí nastavení: po stisknutí tohoto tlačítka dojde k nastavení
všech prvků ovládacího panelu na výchozí hodnoty. Uložené profily
nebudou touto akcí nijak ovlivněny.

Uložení nastavení do profilu

Všechna nastavení ovládacího panelu (s výjimkou nastavení funkceKorekce stínů) mohou
být snadno uložena do jednoho ze čtyř profilů. Postupujte následovně:

1. Nastavte požadované parametry ovládacího panelu.

2. V záložce Profily stiskněte tlačítko Uložit do profilu. Otevře se následující dialog:
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3. V sekci Dostupné profily vyberte stisknutím příslušného tlačítka jeden z profilů, do
kterého chcete aktuální nastavení ovládacího panelu uložit.

4. Do pole Jméno profilu vepište nové jméno profilu.

5. Potvrďte stiskem tlačítka Ok.

Načtení profilu

Načtení požadovaného profilu provedete stiskem příslušného tlačítka profilu v záložce
Profily. Dojde k automatickému přenastavení ovládacích prvků panelu.
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7. Digitální fotoaparáty OLYMPUS® řady SP a
CAMEDIA®

Ovládací panel digitálního fotoaparátu OLYMPUS® slouží k zobrazení živého obrazu,
ovládání funkcí fotoaparátu a pořizování snímků z fotoaparátů OLYMPUS® řady SP a
CAMEDIA®.

Ovládací prvky jsou rozmístěny do dvou záložek.

Záložka Snímek

Tato záložka obsahuje ovládací prvky sloužící k nastavení parametrů fotoaparátu, nastavení
expozice a pořizování snímků.
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Nasnímat: vyfotografuje snímek a přenese jej do počítače. Můžete též použít
klávesovou zkratku [Ctrl + Enter].

Celá obrazovka: slouží k zobrazení živého obrazu na celou obrazovku. Při
takovém zobrazení můžete používat tlačítka Nasnímat, Obnovit živý obraz
a Původní velikost v horní části živého obrazu.

Kvalita:můžete vybrat z pěti stupňů kvality snímků (Super High Quality,High
Quality a Standard Quality 1 a 2 a TIFF). Režimy SHQ a HQ fotografují s plným
rozlišením fotoaparátu ve formátu JPEG s různým stupněm komprese. Režimy
SQ1 a SQ2 fotografují v nižších rozlišeních ve formátu JPEG. Režim TIFF
fotografuje s plným rozlišením fotoaparátu ve formátu TIFF. Při použití
fotoaparátů OLYMPUS® SP-350 a SP-500UZ není režim TIFF dostupný.

Citlivost: při nastavení citlivosti máte na výběr tři stupně citlivosti snímacího
prvku (100, 200, 400). Tyto stupně odpovídají citlivosti klasických fotomateriálů
ve stupnici ISO. Při volbě Auto fotoaparát mění citlivost automaticky podle
aktuálních světelných podmínek.

Vyvážení bílé barvy: tato volba slouží k nastavení vyvážení bílé barvy
pro různé druhy osvětlení. Můžete vybrat nastavení Auto,Denní světlo,
Žárovkové světlo, Zářivkové světlo (od 3500K do 6700K), Stín, Západ
slunce a Zatažená obloha. Zvolené vyvážení bílé barvy se ihned projeví
na barevném vyvážení živého obrazu. Tímto způsobem můžete
optimální vyvážení bílé barvy zvolit interaktivně.

174

Ovládací panely snímacích zařízení



Režim blesku: na výběr jsou čtyři režimy blesku: automatický, vynucený
(fill-in), vypnutý a blesk pro redukci červených očí. Pokud fotografujete
z mikroskopu, blesk vypněte.

Režim ostření: tato nabídka obsahuje tři možnostiAutomatické
ostření, Manuální ostření a režim Makro. Pokud zvolíte režim
manuálního ostření, můžete provést manuální zaostření jezdcem
v pravé části ovládacího panelu. Tímto způsobem můžete při
fotografování z mikroskopu vyřadit z činnosti automatické

ostření fotoaparátu - zvolte manuální režim a jezdec zaostření nastavte na nekonečno.

Varování

Vyřazení automatického ostření z činnosti je nezbytné pro získání správných
výsledků měření. Toho dosáhnete, zvolíte-li manuální režim ostření a jezdec
zaostření nastavíte na nekonečno.

Měření expozice: v této nabídce můžete vybrat ze dvou automatických
režimů měření expozice - Digitální ESP a Bodové. Volba Manuální
umožňuje nastavit vlastní parametry expozice pomocí jezdce Expoziční
čas a z rozbalovací nabídkyClona. Pokud vyberete volbu Priorita času,
nastavte jezdcem expoziční čas a odpovídající clona bude nastavena

automaticky. Při volbě Priorita clony nastavte požadovanou clonu a odpovídající expoziční
čas bude nastaven automaticky.

Kompenzace expozice: tato funkce umožňuje zesvětlit nebo ztmavit
snímky při použití automatické expozice.

Zoom: posuvník zoomu slouží k ovládání změny ohniskové vzdálenosti
fotoaparátu. Při použití některých typů fotoaparátů budou vyznačeny
v pravé části rozsahu jezdce zoomu zarážky. Ty ukazují hodnotu, na kterou
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je nutné jezdec nastavit při snímání z mikroskopu. Pro ostatní fotoaparáty nastavte Zoom
na maximální přiblížení.

Varování

Pro získání správných výsledků měření je nezbytné zachovat stále stejnou hodnotu
nastavení zoomu.

Expoziční čas a Clona: tyto volby umožňují nastavit ručně parametry expozice pokud
vyberete v nabídceMěření expozice některou z volebManuální, Priorita času nebo Priorita
clony.

Záložka Živý obraz

Tato záložka obsahuje ovládací prvky sloužící k nastavení živého obrazu. Jedná se o tyto
parametry: jas, kontrast, sytost, odstín, okraje. Tato nastavení nemají vliv na výsledný
snímek.

Pomocí posuvníků můžete nastavit vlastnosti živého obrazu. Doporučený postup:

1. Vyfotografujte snímek a zobrazte jej v Okně zobrazení.

2. Otevřete ovládací panel fotoaparátu a přepněte se na záložku Živý obraz. Ovládací
panel posuňte tak, abyste viděli zároveň živý obraz i hotový snímek.

3. Pomocí posuvníků nastavte živý obraz tak, aby co nejvíce odpovídal hotovému snímku
zobrazenému pod ovládacím panelem.

Posuvník Okraje slouží k nastavení optimální velikosti živého obrazu. Posuvník nastavte
tak, aby živý obraz vyplnil celé okno ovládacího panelu a černé okraje byly eliminovány.

Tlačítkem Původní hodnoty obnovíte původní nastavení ovládacích prvků v záložce Živý
obraz.
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Profily

Profily slouží k snadnému nastavení funkcí fotoaparátu. Každý profil obsahuje nastavení
všech funkcí záložky Snímek. Profily Standardní, Mikroskop a Makro jsou nastaveny na
výchozí hodnoty a mohou být kdykoliv předefinovány. Profil Vlastní je připraven pro
uložení uživatelského profilu.

Standardní: přednastavený profil pro běžné fotografování. Nastaveno je
rozlišení SHQ, automatické režimy citlivosti, vyvážení bílé barvy, blesku,
ostření, ESP měření expozice a nulová korekce expozice.
Mikroskop: fotoaparát bude nastaven se všemi parametry důležitými pro
fotografování z mikroskopu: maximální zoom, vypnutý blesk, manuální režim
ostření, zaostření na nekonečno. (Ostatní parametry jsou stejné jako v profilu
Standardní).
Makro: profil pro snímání v režimu makro. Fotoaparát bude nastaven pro
makrofotografii s bodovým měřením expozice.
Vlastní: profil pro vytvoření vašeho osobního nastavení. Před provedením
osobního nastavení jsou parametry stejné jako u profilu Standardní.

Poznámka

Při každé změně profilu bude automaticky vyfotografován zkušební snímek
potřebný pro správné nastavení fotoaparátu, který bude ihned smazán.
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Ostatní funkce

Připojit: tlačítko pro připojení fotoaparátu. Tuto funkci využijete k opětovnému
připojení fotoaparátu po jeho odpojení, např. z důvodu jeho vypnutí.
Živý obraz: slouží k vypnutí a zapnutí živého obrazu na monitoru vašeho PC,
pokud máte nainstalováno zařízení pro snímání živého obrazu.
Obnovit: slouží pro obnovení živého obrazu (např. při jeho přesvícení).

Smazat paměťovou kartu: vymaže celý obsah paměťové karty fotoaparátu.

Nastavení: otevírá okno s možnostmi předefinování profilů a manuálního
nastavení zařízení pro zobrazení živého obrazu.

Vytvoření vlastního profilu - úprava existujícího profilu

1. Pro vytvoření vlastního profilu nejprve nastavte požadované parametry fotoaparátu
ve spodní části ovládacího panelu v záložce Snímek.
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2.
Poté stiskněte tlačítko . Otevře se
okno pro nastavení profilů. Stiskněte tlačítko
profilu, do kterého chcete aktuální nastavení
uložit. Vybraný profil bude tímto
předefinován. Pokud se budete chtít vrátit
k původnímu nastavení profilů Standardní,
Mikroskop a Makro, stiskněte tlačítko
Obnovit.

Nastavení zařízení pro zobrazení živého
obrazu

Nastavení je při prvním spuštění programu
provedeno průvodcem. Základní nastavení lze
také upravit v hlavním okně programu pomocí volby Úpravy → Nastavení, záložka Živý
obraz.

Pokročilé změny nastavení můžete provést manuálně v Ovládacím panelu digitálního

fotoaparátu OLYMPUS® stisknutím tlačítka . V dialogu Nastavení v části Živý
obraz stiskněte tlačítko Nastavení. Bude otevřen dialog pro manuální konfiguraci zařízení
pro živý obraz s několika volbami. Pro manuální nastavení označte příslušnou volbu a
stiskněte tlačítko Zobrazit dialog. Tento postup je určen pro zkušené uživatele.
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8. Analogové kamery a jiné zdroje videosignálu

Tento ovládací panel umožňuje pořizovat snímky z analogové kamery nebo jiného zdroje
analogového videosignálu (video endoskopického systému, ultrazvuku, videorekordéru,
DVD apod.).

Záložka Snímání

Nasnímat: tlačítko slouží k zachycení aktuálního snímku (s ohledem na
nastavení jasu, kontrastu, odstínu a sytosti) z analogového vstupu a jeho
přenosu do počítače.

Celá obrazovka: tlačítko slouží k zobrazení živého obrazu na celou
obrazovku. Při takovém zobrazení můžete program ovládat pomocí tlačítek
Nasnímat a Návrat do normálního zobrazení v dolní části živého obrazu.
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Záložka Nastavení obrazu

Upravit: posuvníky Jas, Odstín, Kontrast a Sytost lze nastavit jmenované parametry
obrazu. Tyto změny se týkají jak živého obrazu, tak i výsledných snímků. Stisknutím
tlačítka Výchozí nastavíte původní hodnoty.

Ovládací prvky v částiOříznout okraje slouží k nastavení optimální velikosti živého obrazu.
Pomocí těchto prvků je možné ze živého obrazu oříznout nežádoucí oblasti např. tmavé
okraje.

Zobrazená oblast: tento indikátor zobrazuje aktuální rozměry živého
obrazu v pixelech.

Zvolit: po stisku tohoto tlačítka se zobrazí okno, ve kterém je možné
interaktivně zvolit okraje k oříznutí.

Vynulovat: po stisku tohoto tlačítka dojde k zobrazení celého obrazu -
ořezání okrajů bude zrušeno.

Restartovat živý obraz: toto tlačítko použijte v případě, že dojde k
problémům se zobrazením živého obrazu, např. po návratu z režimu spořiče
obrazovky.

Nastavení okrajů k oříznutí

Po stisku tlačítka Zvolit se zobrazí okno, ve kterém můžete pomocí zeleného obdélníku ve
statickém obrazu zvolit tu část obrazu, která má být zachována. Zbylá část (okraje) bude
oříznuta. Okraje je také možné definovat vyplněním příslušných polí ve spodní části okna.
Po stisku tlačítka OK budou nastavení aplikována do živého obrazu.
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Záložka Nastavení zařízení

Vstup: zvolte vstup analogového signálu do počítače podle typu
konektoru právě používaného zařízení. Na výběr máte S-Video a
Kompozitní vstup (viz obrázek). S-Video vstup umožňuje obecně
přenos kvalitnějšího videosignálu.

182

Ovládací panely snímacích zařízení



Záložka Časová značka

Do snímků je možné automaticky vkládat datum a čas jejich pořízení - tzv. časovou značku.
Tato značka se po nasnímaní stane pevnou součástí snímku a není možné ji ze snímku
odstranit.

Časová značka: slouží k zapnutí či vypnutí funkce Časová značka.

Nastavení: stisknutím tlačítka dojde k otevření dialogového okna pro
nastavení parametrů časové značky.

Vložit: zaškrtnutím jednotlivých voleb je možné definovat, které součásti
časové značky budou do snímků vkládány.

Orientace: toto pole slouží jako indikátor nastavené orientace časové značky.
Po dvojkliku do tohoto pole dojde k otevření okna Nastavení.

Náhled: v tomto poli je zobrazen náhled
časové značky, tak jak bude vložena do
snímku, s výjimkou nastavení orientace.
Velikost písma časové značky odpovídá
velikosti, s jakou bude časová značka
zobrazena při zvětšení snímku 100% (1:1). V
pravé horní části je zobrazen indikátor pozice
ve snímku, kam bude značka vložena.
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Nastavení časové značky

Po stisku tlačítka Nastavení nebo dvojklikem do pole Orientace se otevře dialog pro
nastavení časové značky.

Formát: pomocí nabídek v této sekci je možné nastavit vzhled časové značky.

Pozice: tato volba umožňuje zvolit, do kterého rohu snímku má být časová značka vkládána.

Orientace: pomocí této volby je možné zvolit orientaci textu časové značky, tak aby co
nejlépe odpovídala zvolenému umístění ve snímku.

Záložka Profily

Profily slouží k snadnému uložení a opětovnému načtení parametrů obrazu.
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Profily: tlačítka v sekci Profily slouží k načtení uložených profilů.

Uložit do profilu: po stisknutí tohoto tlačítka se zobrazí dialog pro
uložení aktuálního nastavení ovládacího panelu do jednoho z profilů.

Výchozí nastavení: po stisknutí tohoto tlačítka dojde k nastavení
všech prvků ovládacího panelu na výchozí hodnoty. Uložené profily
nebudou touto akcí nijak ovlivněny.

Uložení nastavení do profilu

1. Nastavte požadované parametry ovládacího panelu.

2. V záložce Profily stiskněte tlačítko Uložit do profilu. Otevře se následující dialog:
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3. V sekci Dostupné profily vyberte stisknutím příslušného tlačítka jeden z profilů, do
kterého chcete aktuální nastavení ovládacího panelu uložit.

4. Do pole Jméno profilu vepište nové jméno profilu.

5. Potvrďte stiskem tlačítka Ok.

Načtení profilu

Načtení požadovaného profilu provedete stiskem příslušného tlačítka profilu v záložce
Profily. Dojde k automatickému přenastavení ovládacích prvků panelu.
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Moduly
Program QuickPHOTO MICRO 2.3 obsahuje další funkce ve formě vestavěných modulů.
Další volitelné moduly je možné do programu přidávat.

1. Časovač
Program QuickPHOTO MICRO 2.3 je standardně vybaven
modulem Časovač, který je určen pro automatické snímání
fotografií v definovaném časovém intervalu. Pro aktivaci
vyberte z nabídky Moduly volbu Časovač nebo klikněte na

ikonu . Bude aktivován Ovládací panel aktivního snímacího
zařízení a ovládání časovače. Zvolte režim časování, který
chcete použít.

Časovač může pracovat ve dvou režimech:

• počet snímků
• časový interval

Snímání v režimu Počet snímků

Po zvolení tohoto režimu, nastavte počet snímků a časový
interval mezi snímky. Interval lze nastavit v hodinách,
minutách a sekundách. Pokud nastavíte interval kratší, než je
doba potřebná pro přenos snímku do počítače, hodnota času
do dalšího snímku zčervená a další expozice proběhne v
nejkratší možné době. Pro nastavení použijte šipky vpravo od
nastavované hodnoty nebo hodnoty zadejte pomocí klávesnice.

Snímání spustíte tlačítkem . V dolní části ovládání
časovače bude v režimu Počet snímků zobrazen čas do dalšího
snímání, počet vytvořených snímků a počet zbývajících

snímků. Snímání lze kdykoliv ukončit tlačítkem .
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Snímání v režimu Časový interval

V režimu Časový interval zvolte den a hodinu, kdy má
snímaní začít a den a hodinu ukončení. Hodnoty můžete
po označení myší vepsat pomocí klávesnice nebo zvolit
pomocí šipek na pravé straně. Zadejte časový interval mezi

jednotlivými snímky. Snímání spustíte tlačítkem .

Poznámka

TWAIN zařízení nemohou být použita pro časosběrné snímání.

Poznámka

Hodnota minimálního intervalu mezi snímky se liší podle typu použitého
snímacího zařízení a nastavení jeho parametrů.

Ukládání snímků z časosběrného snímání

Ve spodní části modulu Časovač v části Uložit snímky máte na výběr dvě možnosti:

1. v hlavním okně - náhledy

Snímky budou otevřeny v Panelu náhledů (v paměti počítače) - nebudou automaticky
ukládány na disk. Tato možnost je omezena velikostí paměti vašeho PC.

2. na disk do složky
(doporučené nastavení při větším počtu snímků)

Před začátkem exponování zatrhněte volbu na disk do složky a poté klikněte na ikonku
vedle této volby. V otevřeném okně zvolte umístění, kam se mají snímky ukládat. Do pole
Název souboru vepište název souborů snímané sekvence. Jednotlivé snímky budou
automaticky rozlišeny pomocí pětimístného čísla za zvoleným názvem. Složku, která bude

188

Moduly



nabízena pro ukládání jako výchozí, můžete nastavit z nabídky Úpravy → Nastavení →
Výchozí složky.

Poznámka

Pomocí časovače je možné nasnímat maximálně 99999 snímků.

Poznámka

Pro dlouhodobější snímání doporučujeme vypnout automatické aktualizace
systému Windows®. V opačném případě by mohl být v průběhu snímání počítač
automaticky restartován. Rovněž je vhodné deaktivovat úsporný režim a spořič
obrazovky.

2. Tvorba video sekvencí
Modul Tvorba video sekvencí, který je standardní součástí programu, je určen pro vytváření
video souborů z pořízených časosběrných snímků. Například pokud vyfotografujete několik
snímků pohybujícího se preparátu, snadno pomocí modulu Tvorba video sekvencí vytvoříte
video soubor, ve kterém bude pohyb zaznamenán.

Postup vytváření video sekvence

1. Spusťte modul z nabídky Moduly → Tvorba video sekvencí.
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2. Vyberte zdroj snímků, ze kterých
má být vytvořen výsledný video
soubor. Na výběr máte tři
možnosti:

• Zpracovat snímky vybrané
v panelu náhledů - tuto
možnost zvolte v případě
menšího počtu snímků, které
máte otevřeny v panelu
náhledů. Zpracovány budou
snímky, které jsou v panelu
náhledů modře orámovány.
Pro vybrání více snímků držte
při výběru stisknutou klávesu
Shift nebo Ctrl - podobně jako
při výběru v průzkumníku
operačního systému Windows®. Výběr je nutné provést před spuštěním modulu
Tvorba video sekvencí.

• Vybrat soubory ke zpracování (do 2000 snímků) - tuto možnost zvolte v případě,
že máte soubory (snímky) uloženy na disku. V otevřeném dialogu vyberte všechny
soubory, ze kterých chcete vytvořit video soubor. Maximální počet souborů je 2000,
může však být značně menší. Maximální počet souborů závisí na délce jejich názvů.

• Vybrat složku ke zpracování - tuto možnost zvolte v případě, že máte snímky ke
zpracování uloženy ve složce. Zpracovány budou všechny snímky z uvedené složky,
proto dejte pozor, aby mezi snímky ke zpracování nebyly zapomenuty jiné snímky.
Tato volba umožňuje zpracování téměř libovolného množství snímků.

Stiskněte tlačítko Další.
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3. Na další stránce můžete zvolit
vlastnosti vytvářeného video
souboru. Můžete zvolit rychlost,
jakou budou snímky ve video
souboru promítány. Máte dvě
možnosti:

• Interval - můžete zvolit
časovou prodlevu mezi
snímky. Tato možnost je
užitečná například, pokud
chcete vypočítat, kolikrát je
promítaný děj zrychlený oproti
realitě.

• Snímky za sekundu - tato volba
vám umožní vytvořit video
soubor tak, aby měl požadovanou délku nebo plynulost. Pro vytvoření plynulého
video souboru je minimum 25 snímků ze sekundu.

4. V části Rozlišení videa můžete zvolit kvalitu výsledného video souboru. Čím vyšší
zvolíte rozlišení, tím větší bude výsledný soubor.

5. V části Vložit můžete zvolit, zda chcete do výsledného video souboru vložit časovou
značku (informaci o tom, kdy byl snímek pořízen). Podle požadavku aktivujte volby
Datum, Čas a pokračujte stiskem na Nastavení časové značky.
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Na stránce, která se objeví
můžete zvolit nastavení časové
značky. V části Formát zvolte
požadované nastavení týkající se
zobrazovaného textu. V části
Pozice pak zvolte umístění
zobrazované časové značky ve
výsledné video sekvenci. Svoji
volbu potvrďte stiskem tlačítka
OK.

6. Kliknutím na tlačítko Start
otevřete okno, ve kterém
vyberete umístění výsledného
souboru a zadáte jeho jméno.
Stiskem tlačítka Uložit spustíte
vlastní tvorbu video sekvence.

Průběh vytváření video sekvence je možné sledovat na další stránce. Volbou Priorita
tvorby je možné zvolit jak bude procesor vytvářením zatěžován. Pro paralelní práci
např. s programy QuickPHOTO doporučujeme zvolit volbu Nízká.
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Stiskem tlačítka Pozastavit je
možno průběh vytváření dočasně
pozastavit, v průběhu skládání
lze pokračovat stisknutím tlačítka
Pokračovat. Stiskem tlačítka
Zpět je možno průběh skládání
ukončit a modifikovat nastavení
vytváření video sekvence.
Tlačítkem Ukončit je možno
proces vytváření přerušit.

Doba, jakou bude tento proces
trvat, závisí především na
množství vybraných snímků a
výkonu vašeho počítače.

7. O dokončení tvorby video
sekvence budete informováni dialogovým oknem.
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Aktualizace
Program QuickPHOTO MICRO 2.3 je možné aktualizovat přímo z Internetu. K aktivování
aktualizace z Internetu dojde automaticky (pokud máte povolenu volbu Automatická
aktualizace) jakmile je k dispozici nový soubor s aktualizacemi na aktualizačním serveru.
Aktualizaci z Internetu můžete také provést manuálně z nabídky Nápověda → Aktualizace
programu...

Manuální spuštění aktualizace z Internetu:

1. Pro spuštění aktualizace zvolte Aktualizace přes Internet. Stiskněte tlačítko Další.

2. V případě, že byly na serveru nalezeny nějaké aktualizace, objeví se jejich seznam.
Vyberte požadované aktualizace a stiskněte tlačítko Další.

3. Objeví se upozornění o nutnosti ukončit program QuickPHOTO MICRO 2.3. Po jeho
ukončení a případném uložení snímků stiskněte tlačítko Ok. Dojde ke stažení a
nainstalování aktualizovaných souborů. Tlačítkem Dokončit ukončíte aktualizaci.
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V případě, že se spojení nepodaří navázat, budete požádáni o zadání údajů o vašem proxy
serveru. Proxy server, který používáte k prohlížení webových stránek, můžete zjistit
z nastavení vašeho prohlížeče www stránek. Pokud nevíte, jak nastavit údaje o proxy
serveru, kontaktujte svého správce sítě. Po zatržení volby Používat proxy server a po zadání
údajů o proxy serveru, pokračujte tlačítkem Další.

Poznámka

Před zadáváním údajů o proxy serveru doporučujeme zkusit stisknout tlačítko
Zpět a poté tlačítko Další. V řadě případů se takto podaří spojení navázat. Pokud
se ani takto nepodaří spojení navázat, bude pravděpodobně nutné zadat údaje
o proxy serveru.

Důležité

Pokud používáte na svém počítači osobní firewall, povolte programu
AutoUpdate.exe přístup k Internetu.
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Přidávání modulů a upgrade
Program QuickPHOTO MICRO 2.3 může být rozšířen o přídavné moduly (např. modul
Deep Focus, RECORD IT, Fluo+). Instalace každého modulu nebo upgradu je určena pro
jeden unikátní hardwarový klíč, jehož identifikační číslo je v instalačním programu před
započetím instalace ověřeno. Prvním krokem k získání nového modulu nebo upgradu pro
vaši verzi programu QuickPHOTO MICRO 2.3 je proto odeslání identifikačního čísla
hardwarového klíče e-mailem nebo jeho sdělení vašemu dodavateli jiným způsobem.

Postup odeslání čísla hardwarového klíče e-mailem:

1. V nabídce Nápověda zvolte Odeslání čísla klíče...

2. V otevřeném okně bude zobrazeno identifikační číslo vašeho hardwarového klíče a
adresa support@promicra.cz

Pokud používáte některý poštovní program (např. Microsoft® Outlook), stiskněte tlačítko
Odeslat. Bude automaticky otevřen nový e-mail s číslem vašeho hardwarového klíče.
Doplňte kontaktní údaje a název vámi zvoleného produktu a e-mail odešlete.

Pokud žádný poštovní program nepoužíváte, vytvořte e-mail obvyklým způsobem (např.:
pomocí svého Internetového prohlížeče), zkopírujte do něj číslo vašeho klíče, uveďte
potřebné údaje a odešlete na adresu support@promicra.cz. Více informací naleznete na
stránkách www.promicra.cz.
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Řešení potíží
Program QuickPHOTO MICRO 2.3

Jak mohu získat nejnovější verzi programu QuickPHOTO?

Pro získání nejnovější verze programu QuickPHOTO přejděte na stránku
www.promicra.cz/downloads.php, vyberte požadovaný produkt a postupujte podle pokynů.

Které fotoaparáty a kamery jsou programem QuickPHOTO podporovány?

Seznam podporovaných fotoaparátů a kamer v poslední verzi programu QuickPHOTO lze
nalézt na www.promicra.cz/kamery.php.

Funguje program QuickPHOTO MICRO 2.3 v prostředí operačních systémů Microsoft®
Windows® 98/Me?

Nefunguje. Operační systémy Microsoft® Windows® 98/Me nejsou programem
QuickPHOTO MICRO 2.3 podporovány.

Při ukončení programu QuickPHOTO MICRO 2.3 se objevuje chyba “Unable to access
config.xml”.

Pokud používáte rezidentní antivirovou ochranu programem MacAfee VirusScan, zkuste
tento program dočasně deaktivovat. Pokud problém zmizí, bude nezbytné vytvořit
v antivirovém programu pro program QuickPHOTO MICRO 2.3 výjimku.

Fotoaparáty OLYMPUS®

Jakým způsobem je možné fotoaparát OLYMPUS® přepnout do režimu pro ovládání z PC?

Postupujte podle pokynů viz kapitola „Přepnutí fotoaparátu do režimu pro ovládání
z PC“ na straně 18.
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Fotoaparát nereaguje a není možné jej ani vypnout. Jakým způsobem lze fotoaparát oživit?

Před vypnutím fotoaparátu je nutné nejdříve Ovládací panel zavřít. Teprve poté je možné
fotoaparát vypnout, případně odpojit. Pokud nejdříve vypnete fotoaparát (otočením ovladače
do polohy Off) nebo za běhu programu odpojíte USB kabel, může dojít ke zmíněnému
“zamrznutí” fotoaparátu. V takovém případě odpojte USB kabel a síťový napáječ, pokud
jej máte připojen a vyjměte z přístroje baterie. Počkejte několik sekund, vložte baterie zpět
a fotoaparát opět zapněte. Po provedení těchto kroků by měl fotoaparát opět správně
fungovat.

Fotoaparát OLYMPUS® není možné ovládat prostřednictvím aplikace QuickPHOTO
MICRO 2.3. Jak tento problém vyřešit?

1. Zkontrolujte, jestli je fotoaparát zapnutý a připojený k počítači USB kabelem.
2. Zkontrolujte, zda je fotoaparát přepnut do režimu ovládání prostřednictvím PC, viz

kapitola „Přepnutí fotoaparátu do režimu pro ovládání z PC“ na straně 18
3. Ujistěte se, že je vložena paměťová karta. (Pouze v případě starších fotoaparátů

OLYMPUS® řady SP a CAMEDIA®.)
4. Ujistěte se, že kryt paměťové karty je zavřený.
5. Zkontrolujte ve Správci zařízení, jestli jsou správně nainstalovány ovladače fotoaparátu,

jako ukazují následující obrázky.

• Pro fotoaparáty OLYMPUS® E-systém:

• Pro fotoaparát OLYMPUS® E-330:

• Pro fotoaparáty OLYMPUS® CAMEDIA®:
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Pokud je vedle jména zařízení zobrazen znak vykřičníku, klikněte pravým tlačítkem
myši na zařízení a zvolte volbu Odinstalovat. Vypněte fotoaparát a opět jej zapněte.
Ovladač by se měl automaticky přeinstalovat.

Fotoaparát není přístupný jako disková jednotkaMass Storage. Jde o standardní chování?

Ano. Po přepnutí fotoaparátu do režimuCONTROL k němu nelze přistupovat jako k diskové
jednotce Mass Storage. Pokud chcete s fotoaparátem pracovat jako s vyměnitelným diskem,
je nutné režim CONTROL vypnout - viz kapitola „Přepnutí fotoaparátu do režimu pro
ovládání z PC“ na straně 18. Nutnost přepínaní režimu fotoaparátu odpadne při pořízení
USB čtečky paměťových karet.

Digitální zrcadlovka OLYMPUS® E-330

Důležité

Fotoaparát OLYMPUS® E-330 není možné ovládat z operačního systému
Microsoft® Windows® Vista. Pro ovládaní z operačních systému Microsoft®

Windows® 2000 a XP je nutné použití administrátorského účtu.

Fotoaparát OLYMPUS® řady E-330 není možné ovládat prostřednictvím programu
QuickPHOTO MICRO 2.3. Jak tento problém vyřešit?

1. Ujistěte se, že máte operační systém Microsoft® Windows® 2000 nebo XP.
2. Ujistěte se, že jste přihlášeni k účtu s administrátorskými právy.
3. Ujistěte se, že je fotoaparát propojen s počítačem pomocí USB kabelu.
4. Zkontrolujte, zda máte v programu QuickPHOTO MICRO 2.3 zvoleno správné zařízení

pro snímání živého obrazu.
5. Zkontrolujte, zda máte v programu QuickPHOTO MICRO 2.3 zvolen ovládací panel

Digitální zrcadlovka OLYMPUS E-systém.
6. Zkontrolujte, zda je fotoaparát zapnutý a přepnutý do režimu CONTROL.
7. Zkontrolujte, zda je baterie ve fotoaparátu plně nabitá.
8. Ujistěte se, že ve fotoaparátu je nahrán firmware ve verzi 1.2 nebo novější. Aktuální

verzi firmware zjistíte následujícím způsobem: zapněte fotoaparát, odpojte USB kabel,
stiskněte tlačítko MENU, přejděte do Nastavení 2 (symbol klíče s číslem 2), zde zvolte
položku Firmware (poslední položka). Je vyžadován firmware Body: 1.2 nebo novější.
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Pokud máte starší verzi firmware, nahrajte do fotoaparátu nový firmware pomocí
programu OLYMPUS MASTER 2 (pro aktualizaci je nutné připojení k internetu)
nebo se obraťte na autorizovaný servis OLYMPUS®.

9. Znovu spusťte průvodce Camera Setup (...\Program Files\Common
Files\OLYMPUS\service\setupcam.exe) a postupujte podle pokynů tohoto průvodce.

10. Vypněte a znovu zapněte fotoaparát.

Živý obraz z fotoaparátů OLYMPUS® (všechny typy)

Důležité

Zařízení AV USB 2.0 PRO není kompatibilní s ovládacím panelem fotoaparátů
OLYMPUS® řady SP a CAMEDIA®. V případě použití těchto fotoaparátů použijte
zařízení Leadtek WinFast VC100 XP nebo Grand AV USB 2.0.

V ovládacím panelu digitálního fotoaparátu OLYMPUS® není vidět živý obraz, je černobílý
nebo má špatné barevné podání.

1. Ujistěte se, že video výstup fotoaparátu je propojen se zařízením pro zobrazení živého
obrazu. Do žlutého CINCH konektoru zařízení pro zobrazení živého obrazu by měl
být připojen CINCH konektor kabelu televizního výstupu fotoaparátu.

2. Ujistěte se, že v programu QuickPHOTO MICRO 2.3 je v dialogu Úpravy>Nastavení
v oddíle Fotoaparáty OLYMPUS nastaven Video standard na PAL nebo PAL-B a
vstup na kompozitní. Pro obnovení základního nastavení živého obrazu můžete na
této záložce využít tlačítko Obnovit.

3. Ujistěte se, že video výstup fotoaparátu OLYMPUS® je nastaven na PAL.

• Fotoaparáty OLYMPUS® řady E-systém

Odpojte od fotoaparátu všechny kabely. Aktivujte menu fotoaparátu. V podnabídce
Nastavení 2 (symbol klíče s číslem 2) najděte volbu VIDEO OUT a zkontrolujte,
že je aktivní volba PAL.

• Fotoaparáty OLYMPUS® řady SP a CAMEDIA®
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Odpojte od fotoaparátu všechny kabely s výjimkou napájení. Aktivujte pomocí
tlačítka menu fotoaparátu. V podnabídce Set najděte volbu VIDEO OUT a
zkontrolujte, že je aktivní volba PAL. Dále najeďte na volbu ALL RESET a nastavte
volbu na OFF.

4. Ujistěte se, že je nainstalováno softwarové rozhraníDirectX ve verzi 9.0c nebo novější.
Současnou verzi DirectX zjistíte takto: Klepněte ve Windows® na tlačítko Start a
vyberte Spustit. Poté do zobrazeného dialogu napište text “dxdiag” a stiskněte Enter.
V dolní části otevřeného dialogu zjistíte aktuální verzi DirectX ve vašem počítači.
Instalaci DirectX naleznete na instalačním CD programu QuickPHOTO nebo na
stránkách společnosti Microsoft®.

5. Ujistěte se, že ve vašem operačním systému není nainstalován některý z codec packů
typu ffdshow, All In 1, K-lite Mega Codec Pack apod. Pokud máte některý z codec
packů nainstalován, odinstalujte jej.

Živý obraz z digitálního fotoaparátu OLYMPUS® na monitoru počítače má nízkou kvalitu
(je kostkovaný nebo trhaný).

Pokud pro zobrazení živého obrazu na monitoru počítače používáte externí USB 2.0 zařízení
AV USB 2.0 PRO postupujte následovně:

1. Ujistěte se, že zařízení AV USB 2.0 PRO je připojeno k portu USB 2.0. Pokud počítač
nemá porty USB 2.0, nainstalujte do počítače interní USB 2.0 PCI řadič nebo místo
zařízení AV USB 2.0 PRO použijte interní kartu Leadtek WinFast VC 100 XP.

2. Ujistěte se, že výkon vašeho počítače odpovídá minimálním systémovým požadavkům
uvedeným ve specifikacích (procesor 1,4GHz, 512 MB RAM). Pokud váš počítač
nesplňuje uvedené minimální systémové požadavky, bude nutné místo zařízení AV
USB 2.0 PRO použít interní PCI kartu Leadtek WinFast VC 100 XP nebo počítač
upgradovat.

Další krok je společný, jak pro zařízení AV USB 2.0 PRO, tak pro interní kartu Leadtek
WinFast VC 100 XP:

1. Odpojte od fotoaparátu všechny kabely s výjimkou napájení.
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2. Aktivujte menu fotoaparátu. V podnabídce SET najděte volbu VIDEO OUT a
zkontrolujte, že je aktivní volba PAL. Dále nejeďte na volbu ALL RESET a nastavte
volbu na OFF.

V ovládacím panelu digitálního fotoaparátu OLYMPUS® řady E-systém není vidět živý
obraz.

1. Ujistěte se, že video výstup fotoaparátu je propojen se zařízením pro zobrazení živého
obrazu. Do žlutého CINCH konektoru zařízení pro zobrazení živého obrazu by měl
být připojen CINCH konektor kabelu televizního výstupu fotoaparátu.

2. V případě použití snímacího zařízení Grand AV USB 2.0 se ujistěte, že USB kabely
od fotoaparátu a snímacího zařízení nejsou zapojeny do stejného USB řadiče.

Živý obraz ze zdrojů analogového signálu

V ovládacím panelu Analogového videosignálu není vidět živý obraz.

1. Ujistěte se, že video výstup zdroje analogového videosignálu je propojen se zařízením
pro zobrazení živého obrazu. Do žlutého CINCH konektoru zařízení pro zobrazení
živého obrazu by měl být připojen CINCH konektor kabelu televizního výstupu. V
případě video endoskopických systémů propojte černý S-Video konektor zařízení pro
zobrazení živého obrazu s S-Video konektorem video endoskopického systému.

2. Ujistěte se, že v programu QuickPHOTO MICRO 2.3 je v dialoguÚpravy >Nastavení
v oddíle Analogový videosignál nastaven Video standard na PAL nebo PAL-B a vstup
na kompozitní (v případě video endoskopických systému na S-Video). Pro obnovení
základního nastavení živého obrazu můžete na této záložce využít tlačítko Obnovit.

3. Ujistěte se, že je nainstalováno softwarové rozhraníDirectX ve verzi 9.0c nebo novější.
Současnou verzi DirectX zjistíte takto: klikněte na tlačítko Start, klikněte na Spustit,
poté do zobrazeného dialogu napište text “dxdiag” a stiskněte Enter. V dolní části
otevřeného dialogu zjistíte aktuální verzi DirectX. Instalaci DirectX naleznete na
instalačním CD programu QuickPHOTO MICRO 2.3, viz kapitola „Instalace
DirectX“ na straně 11.

4. Ujistěte se, že ve vašem operačním systému není nainstalován některý z codec packů
typu ffdshow, All In 1, K-lite Mega Codec Pack a pod. Pokud máte některý z codec
packů nainstalován, odinstalujte jej.
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Živý obraz ze zdroje analogového videosignálu na monitoru počítače má nízkou kvalitu
(je kostkovaný nebo trhaný).

Pokud pro zobrazení živého obrazu na monitoru počítače používáte externí USB 2.0 zařízení
AV USB 2.0 PRO postupujte následovně:

1. Ujistěte se, že zařízení AV USB 2.0 PRO je připojeno k portu USB 2.0. Pokud počítač
nemá porty USB 2.0, nainstalujte do počítače interní USB 2.0 PCI řadič nebo místo
zařízení AV USB 2.0 PRO použijte interní kartu Leadtek WinFast VC 100 XP.

2. Ujistěte se, že výkon vašeho počítače odpovídá minimálním systémovým požadavkům
uvedeným ve specifikacích (procesor 1,4GHz, 512 MB RAM). Pokud váš počítač
nesplňuje uvedené minimální systémové požadavky, bude nutné místo zařízení AV
USB 2.0 PRO použít interní PCI kartu Leadtek WinFast VC 100 XP nebo počítač
upgradovat.

Digitální kamery ARTRAY ARTCAM

Nedaří se nainstalovat ovladače kamery.

Ujistěte se, že je kamera připojena k USB 2.0 portu vašeho počítače. Kameru nepřipojujte
do USB rozbočovače.

Dochází k odpojování kamery po spuštění ovládacího panelu.

Při použití automatické expozice se ujistěte, že preparát v zorném poli kamery je dostatečně
osvětlen.

Digitální kamery IDS uEye®

Kamera není v seznamu zařízení v programu QuickPHOTO, přestože ovladače byly
nainstalovány a pracují správně (zelená LED dioda na horní straně kamery svítí - pokud
je jí kamera vybavena).

1. Podpora kamery uEye® do programu QuickPHOTO MICRO 2.3 pravděpodobně
nebyla nainstalována. Spusťte instalaci produktu QuickPHOTO MICRO 2.3
z instalačního CD. V instalačním průvodci, na záložce Zvolte součásti, zaškrtněte
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volbu Kamery uEye. Dokončete instalaci podle pokynů průvodce, veškerá předchozí
nastavení programu zůstanou zachována.

2. V případě, že máte na svém počítači nainstalován operační systém Microsoft®

Windows® XP se Service Packem 1, nainstalujte si Service Pack 2 nebo z instalačního
CD programu QuickPHOTO MICRO 2.3 nainstalujte opravu KB822603 nebo je též
možné stáhnout tuto opravu ze stránek společnosti Microsoft® www.microsoft.cz.

Při spuštění ovládacího panelu kamery, se zobrazí chybové hlášení o neúspěšném pokusu
o připojení kamery.

1. Ujistěte se, že je kamera připojena k USB 2.0 portu.
2. Přesvědčte se, že LED dioda na horní straně kamery svítí zeleně (pokud je jí kamera

vybavena). Pokud dioda nesvítí nebo svítí červeně, jsou pravděpodobně špatně
nainstalovány ovladače kamery. V takovém případě přeinstalujte ovladače kamery.
Postupujte následovně: z instalačního CD programu QuickPHOTO MICRO 2.3 spusťte
z adresáře drivers>uEye program uEye.exe. Dále postupujte podle pokynů průvodce.

3. V případě, že máte na svém počítači nainstalován operační systém Microsoft®

Windows® XP se Service Packem 1, nainstalujte si Service Pack 2 nebo z instalačního
CD programu QuickPHOTO MICRO 2.3 nainstalujte opravu KB822603 nebo je též
možné stáhnout tuto opravu ze stránek společnosti Microsoft® www.microsoft.cz.

V ovládacím panelu kamer uEye® není vidět živý obraz nebo je trhaný.

1. Ujistěte se, že výkon vašeho počítače odpovídá minimálním systémovým požadavkům
uvedeným ve specifikacích (procesor 1,4GHz, 512 MB RAM).

2. Ujistěte se, že na vašem počítači není spuštěn žádný výpočetně náročný program.
Pokud je, ukončete jej nebo vyčkejte na jeho dokončení.

3. V ovládacím panelu kamer uEye® přejděte na záložkuNastavení. Klikněte na tlačítko
Nastavení rychlosti. Dojde k přizpůsobení rychlosti kamery uEye® (počtu
zobrazovaných snímků za sekundu) aktuálnímu výkonu vašeho počítače.
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QuickPHOTO MICRO 2.3 - ostatní

Jak zjistit, že je váš počítač vybaven USB 2.0 porty?

Pro analýzu vašeho počítače můžete použít speciální program checkusb.exe od společnosti
IDS (Imaging Development Systems, GmbH). Program vypíše seznam USB portů vašeho
počítače včetně jejich verzí. Program naleznete na instalačním CD v adresáři CheckUSB.
Může být též spuštěn z úvodní obrazovky programu QuickPHOTO MICRO 2.3 po vložení
instalačního CD do CD-ROM mechaniky.

Na ostatních počítačích nejde přehrát video vytvořené pomocí modulu Tvorba video
sekvencí.

Nainstalujte na ně kodek z instalačního CD programu QuickPHOTO MICRO 2.3 z adresáře
Codec nebo jej můžete zdarma stáhnout ze stránek www.promicra.cz/downloads.php

Nenalezl(a) jsem odpověď na můj dotaz. Kde můžu získat další informace?

Zkuste vyhledat svůj dotaz v sekci FAQ na stránkách www.promicra.cz, případně
kontaktujte naše oddělení technické podpory:

email: support@promicra.cz
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Systémové požadavky
Minimální systémové požadavky pro použití s fotoaparáty OLYMPUS®

Poznámka

Systémové požadavky pro operační systém Microsoft® Windows® Vista mohou
být výrazně vyšší.

Varianta s interní PCI kartou pro zobrazení živého obrazu:

• Procesor Intel nebo AMD 750 MHz
• 512 MB RAM
• CD-ROM
• 2x USB 1 nebo 2.0 port

Varianta s externím USB 2.0 zařízením pro zobrazení živého obrazu:

• Procesor Intel nebo AMD 1,4 GHz
• 512 MB RAM
• CD-ROM
• 1x USB 2.0 port
• 2x USB 1 nebo 2.0 port

Minimální systémové požadavky pro použití s kamerami ARTRAY ARTCAM

Poznámka

Systémové požadavky pro operační systém Microsoft® Windows® Vista mohou
být výrazně vyšší.

• Procesor Intel nebo AMD 2,4 GHz (ARTCAM 300MI), procesor Intel nebo AMD 3,0
GHz (ARTCAM 500MI)

• 512 MB RAM
• CD-ROM
• 1x USB 2.0 port
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• 1x USB 1 nebo 2.0 port

Minimální systémové požadavky pro použití s kamerami IDS uEye®

Poznámka

Systémové požadavky pro operační systém Microsoft® Windows® Vista mohou
být výrazně vyšší.

• Procesor Intel nebo AMD 1,4 GHz
• 512 MB RAM
• CD-ROM
• 1x USB 2.0 port
• 1x USB 1 nebo 2.0 port

Podporované operační systémy

• Microsoft® Windows® 7/Vista/XP/2000

Minimální rozlišení monitoru:

• 1024 x 768
• 24 nebo 32 bitová barevná hloubka

Podporovaná snímací zařízení:

Seznam aktuálně podporovaných zařízení najdete na stránkách www.promicra.cz.

OLYMPUS®,CAMEDIA® jsou registrované známky společnosti OLYMPUS Corp.

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

uEye® je registrovaná známka společnosti IDS Imaging Development Systems Inc.

Lumenera® je registrovaná známka společnosti Lumenera Corp.

v.873/4/5-VII
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Aktualizace z Internetu, 195
Automatická aktualizace, 35

Analýza fází, 47, 51, 72
Inverze fáze, 74
Měření aktivní fáze, 73
Nastavení společných oblastí, 74
Odebrání oblasti, 74
Ovládání aktivní fáze, 73
Přidání oblasti, 74
Tolerance, 74
Výběr aktivní fáze, 73
Zobrazení fáze, 74

Auto Exposure Lock, 130

B
Barevné vyvážení, 60, 154

Automatické
Vyvážení bílé, 152
Vyvážení černé, 152

Manuální
Vyvážení bílé, 151
Vyvážení černé, 152

Vyvážení bílé, 155
Vyvážení černé, 155

Barevný režim, 106, 118
Barvy, 105
Bayer mód, 145
Binning, 153
Blesk, 175

Kompenzace blesku, 105
Režim blesku, 105

C
Citlivost, 103, 153, 164, 174
Clona, 103

Č
Časová značka, 111, 123, 157, 168, 183

Formát, 140
Náhled, 112, 124, 140, 158, 170, 183
Nastavení, 111–112, 123–124, 139, 158, 
169, 183–184
Orientace, 112, 124, 139–140, 158, 169, 
183
Pozice, 140
Vložit, 111, 123, 139, 158, 169, 183
Zapnutí, 111, 123, 139, 157, 169, 183

Časovač, 187
Černobílý režim, 128
Číslo klíče, 48, 197

D
Dálková spoušť, 93

E
Expozice, 144–145, 153–154, 164, 175–176

Expoziční oblast, 117, 130, 154
Expoziční čas, 117, 130, 144, 153, 164, 
175–176
Kompenzace expozice, 104, 175
Korekce expozice, 118, 130
Mód expozice, 117, 130, 144, 153
Měření expozice, 103, 175

Expozice, Měření expozice, 103, 175
Expoziční čas, 103
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F
Frekvence snímků, 120, 133

G
Gamma, 120, 135

H
Hardwarový klíč, 25
Hlavní okno, 43

Lišta nabídek, 44
Navigátor, 44
Okno zobrazení, 44
Panel náhledů, 44
Panel nástrojů, 44
Stavový řádek, 44
Tabulka naměřených hodnot, 44

I
Informace o snímku, 49, 86
Instalace, 9

ARTRAY ARTCAM, 21
AV USB 2.0 PRO, 15
DirectX, 11
Doinstalování podpory snímacího
zařízení, 28
Dokončení IDS uEye®, 27
Dokončení Lumenera® Infinity, 28
Dokončení SP, CAMEDIA®, 26
Fotoaparát OLYMPUS®, 17
Hardwarový klíč, 24–25
IDS uEye®, 21
Instalace programu, 24
Leadtek WinFast VC100XP, 12
Lumenera® INFINITY, 23
OLYMPUS® DP20, 22

OLYMPUS® DP72, 22
Ovladače digitálního fotoaparátu, 21
Video kodek, 25
Volba jazyka, 24
Zařízení pro zobrazení živého obrazu, 10

J
Jas, 119, 134
Jazyk, 24, 96
Jednotky, 34, 47, 97

K
Kalibrace, 37, 55, 68, 76, 87

Aktivní kalibrace, 41, 47
Kalibrační úsečka, 39
Načtení kalibrace, 41
Objektiv, 37
Odebrání kalibrace, 41
Odemčení kalibrace, 41
Snímací zařízení, 37
Soustava mikroskop-snímací zařízení, 37
Správa kalibrací, 37, 40
Úprava kalibrace, 41
Uzamčení kalibrace, 41
Výběr snímku, 39
Záloha kalibrace, 41

Klíč hardwarový, 25
Kodek, 25, 207
Kompenzace osvětlení, 135
Kompozitní vstup, 182
Kontrast, 120, 135
Kontrola/aktualizace firmware, 17
Korekce stínů, 108, 120, 146, 155, 166

Aktivace, 136
Kalibrační maska, 109, 121, 137
Míra korekce, 109, 121, 137
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Náhled v živém obraze, 137
Typ osvětlení, 109, 121, 136
Zapnutí, 109, 121

Kreslení, 62
Elipsa, 53, 62
Kreslení od ruky, 53, 63
Kružnice, 53, 62
Obdélník, 53, 62
Polygon, 53, 63
Úsečka, 53, 62
Šipka, 53, 62

Kvalita, 164
Kvalita snímku, 102, 144, 174

V protokolu, 84
Kvalita živého obrazu, 116, 133, 145, 154

L
Lišta nabídek, 45

M
Makro, 104
Manipulace s objekty, 63, 75

Vymazání měřícího objektu, 75
Změna barvy a tloušťky čar měřících
objektů, 75
Změna polohy hodnoty měření, 76
Změna velikosti a polohy objektu, 75

Manuální vyvážení bílé, 120
Minimální požadavky, 209
Minimální rozlišení monitoru, 210
Moduly, 48, 187

Tvorba video sekvencí, 48, 52, 189
Časovač, 48, 52, 187

Měřené veličiny, 55, 76, 78
Měření, 47, 67, 97

Analýza fází, 47, 72

Barvy/Velikosti, 68, 98
Jednotky, 47, 97
Manipulace s měřícími objekty, 75
Měřené veličiny, 68, 100
Měření délky, 51, 70
Měření elipsy, 51, 70
Měření expozice, 175
Měření lomené čáry, 51
Měření obdélníku, 51, 70
Měření polygonu, 51, 70
Měření úhlů, 51, 71
Měřící nástroje, 69
Měřítko, 69, 97
Mřížka, 99
Nastavení měření, 68
Nastavení měřítka, 69
Počítání objektů, 71
Příprava před měřením, 68
Tabulka naměřených hodnot, 68, 76
Vkládání kalibrovaného měřítka, 69
Volba barvy a tloušťky čáry, 68
Výběr odpovídajícího zvětšení, 68
Zobrazení mřížky, 72

Měření metadata, 87
Měřítka, 97
Měřítko, 69

Nastavení měřítka, 69
Vkládání kalibrovaného měřítka, 69

Mřížka
Zobrazení mřížky, 72

N
Nápověda, 48
Nasnímat, 52, 58, 102, 116, 129, 143, 152, 
163, 174, 180
Nasnímat masku, 137
Nastavení, 31, 46, 89
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Aktivní kalibrace, 41, 47
Aktualizace, 94
Analogový videosignál, 32, 90
Automatická aktualizace, 35
Barevná hloubka monitoru, 11
Dálková spoušť, 36, 93
Fotoaparáty OLYMPUS®, 31, 89
Jazyk, 96
Jednotky, 34
Jména nových snímků, 92
Měření, 68
Měřítko, 34, 69
Obnovení rozložení oken, 48
Ovládací panely, 91
Prezentace, 95
Průvodce nastavením, 31
Snímací zařízení, 31
Výběr výchozích složek, 33
Výchozí nastavení měřených veličin, 34
Výchozí složky, 95
Základní nastavení programu, 31
Zařízení TWAIN, 31
Číslování snímků, 92

Nastavení barev, 154
Nastavení obrazu, 119, 145, 181
Nastavení okrajů k oříznutí, 108
Nastavení rychlosti, 115
Nastavení zařízení, 182
Navigátor, 43, 55

O
Oblast zaostření, 118, 131
Obnovit rozložení oken, 48
Odstín, 135
Okno zobrazení, 55
Operační systém, 210
Opětovné nastavení rychlosti, 120

Ostatní ovládací prvky fotoaparátu
OLYMPUS®, 178
Ostření, 175
Otevřít snímek, 49, 58
OTWB, 163
Ovládací panel kamery, 58, 91, 101

Analogové kamery, 180
Fotoaparát OLYMPUS®, 173
Kamera Lumenera® INFINITY, 127
Kamera OLYMPUS® DP20, 161
Kamera OLYMPUS® DP72, 149
Kamery ARTRAY ARTCAM, 143
Kamery IDS uEye®, 115
Ostatní zdroje videosignálu, 180
Zrcadlovky OLYMPUS® E-systém, 101

Označování a popis zajímavých míst, 61
Oříznout okraje, 107, 181

P
Panel náhledů, 54
Panel nástrojů, 49, 128, 150, 162
Písmo, 53
Podporovaná snímací zařízení, 210
Podporované operační systémy, 210
Pomocné světlo, 105
Použití korekce stínů, 137
Počítání objektů, 51, 71
Prezentace, 88, 95
Profil, 144, 170, 177–178
Profily, 113, 125, 159, 184

Načtení, 141
Načtení profilu, 114, 126, 142, 161, 172, 
186
Uložení do profilu, 113, 125, 141, 160, 
171, 185
Uložit, 113, 125, 141, 159, 171, 185
Výchozí, 113, 125, 141, 160, 171, 185
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Propojení fotoaparátu s počítačem, 20
Protokoly, 48, 79

Správce šablon, 84
Výběr snímku pro protokoly, 81
Vytvoření protokolu, 84
Vytvoření vzoru, 79
Vytvoření šablony, 81

Předsklopení
Předsklopení zrcadla, 104

Přepnutí fotoaparátu do režimu pro ovládání
z PC, 18
Přidávání modulů, 197
Připojit, 128
Příprava před měřením, 68

R
Režim blesku, 175
Režim ostření, 175
Rozlišení monitoru, 210
Rozlišení snímků, 129
Rozlišení živého obrazu, 133

Ř
Řešení potíží, 199

ARTRAY ARTCAM 300MI, 205
Fotoaparáty OLYMPUS®, 199
Kamery IDS uEye®, 205
OLYMPUS® E-330, 201
Program QuickPHOTO MICRO 2.3, 199
QuickPHOTO MICRO 2.3, 207
Živý obraz z fotoaparátů OLYMPUS®,
202
Živý obraz ze zdrojů analogového
signálu, 204

S
S-Video, 182
Sekvence, 103
SFL-Auto, 130
Sloučení objektů se snímkem, 46, 64
Snímací zařízení, 210
Snímání, 180
Snímek, 46, 116, 143, 163, 173
Soubor, 45

Nasnímat, 45
Otevřít soubor, 45, 58
Tisk, 45
Uložit soubor, 45

Správa kalibrací, 37, 40
Stavový řádek, 55
Středový kříž, 118, 128, 145, 154
Svislé měřítko, 50
Systémové požadavky, 209
Sytost, 135, 146

T
Tabulka naměřených hodnot, 55, 76

Skrytí tabulky naměřených hodnot, 78
Uložení výsledků, 77
Vkládání poznámek, 77
Vytažení a ukotvení tabulky naměřených
hodnot, 78
Záložka Nastavení měření - Snímek, 78
Záložka Snímek, 76
Zobrazit tabulku, 47

Test výkonu, 133
Tisk, 49, 66

Informace, 66
Koláž, 66
Nastavení, 66
Okraje, 66
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Profily tisku, 67
Přizpůsobení velikosti, 66
Skutečná velikost, 66
Vlastní velikost, 66

Tvorba video sekvencí, 189

U
Uložení naměřených hodnot, 77
Uložení snímku, 49, 64
Upgrade, 197
Úpravy, 46, 59

Barevné vyvážení, 50, 60
Barva čar objektů, 46
Jas, 60
Kontrast, 60
Kopírovat, 46
Otočení snímku, 49, 60
Oříznutí snímku, 59
Překlopení snímku, 50, 60
Sloučení objektů se snímkem, 46, 64
Smazání vložených objektů, 46
Textové poznámky, 64
Tloušťka čar, 46
Vložit, 46
Změna rozměrů snímku, 60

USB - přehled o portech, 27

V
Velikost živého obrazu, 133
Vkládání textových popisků, 63
Vodorovné měřítko, 50
Volba barvy a tloušťky čáry, 62
Vstup, 182

Kompozitní vstup, 182
Přepnutí vstupu, 182
S-Video, 182

Výběr snímacího zařízení, 56
Výchozí nastavení, 135
Výchozí nastavení vyvážení bílé, 135
Výchozí nastavení vyvážení černé, 136
Vymazání nakresleného objektu nebo
textového popisku, 64
Vytvoření snímku, 58
Vyvážení bílé, 104, 116, 151–152, 155, 174
Vyvážení bílé barvy, 131, 135
Vyvážení černé, 120, 152, 155
Vyvážení černé barvy, 132

Z
Záložka Korekce stínů, 136
Záložka Nastavení, 134
Záložka Profily, 140
Záložka Snímek, 128
Záložka Časová značka, 138
Záložka Živý obraz, 132
Zesílení, 119, 134
Změna barvy a tloušťky čar nakreslených
objektů, 64
Změna barvy textu, 54
Změna fotoaparátu OLYMPUS CAMEDIA
nebo SP, 28
Změna jasu/kontrastu, 50
Změna rozměrů snímku, 50
Změna velikosti a polohy nakreslených
objektů, 63
Zobrazit, 46

Celá obrazovka, 102, 116, 129, 144, 152, 
174, 180
Celý snímek, 47, 52
Hodnoty měření ve snímku, 46
Informace o snímku, 46, 86
Pravoúhlá mřížka, 51, 72
Skutečná velikost snímku, 47, 52
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Tabulka naměřených hodnot, 47, 51
Vložené objekty, 46

Zoom, 150, 175
Zvýraznění hran, 120

Ž
Živý obraz, 106, 154, 176

Otočit o 180°, 128
Překlopit, 128
Výchozí orientace, 128
Zrcadlit, 128
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