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1. Pierwsze kroki
a)

Wykonaj serię zdjęć tej samej sceny o wysokiej dynamice, ustawiając dla każdego zdjęcia inny czas
naświetlania, czułość ISO, lub przesłonę. W celu osiągnięcia najlepszych rezultatów różnica w naświetleniu
zdjęć powinna wynosić 1 do 2EV. EasyHDR potrafi zaimportować nie tylko zdjęcia w formacie JPEG, ale
również w formatach RAW, obrazy TIFF a nawet FIT.

b) Kliknij Plik->Otwórz i wybierz wszystkie zdjęcia z sekwencji, którą chcesz złożyć w obraz HDR. Można
również załadować tylko 1 zdjęcie w celu jego przetworzenia (przetwarzanie LDR). Zawsze istnieje
możliwość załadowania dodatkowych zdjęć, czy też usunięcia raz wczytanych (np. przez pomyłkę).
c)

Kliknij na przycisk „Utwórz HDR” jeśli chcesz utworzyć obraz HDR z wczytanej sekwencji zdjęć, lub
przycisk „Przetwarzanie LDR” jeśli chcesz przetworzyć pojedyncze zdjęcie. W przypadku generowania obrazu
HDR pojawi się odpowiednie okno z ustawieniami. Należy sprawdzić czy obliczone wartości EV są poprawne
(są one obliczane na podstawie danych z nagłówków EXIF, lub też szacowane, gdy dane EXIF są
niedostępne). Następnie należy wybrać odpowiednie opcje – typ krzywej kompresji (czułości) zastosowanej na
zdjęciach wejściowych oraz ustawienia anty-blooming.

d) Jeśli wczytane zdjęcia są przesunięte względem siebie, możliwe jest wykorzystanie jednego z dwóch narzędzi
w celu ich wyrównania (tworzenie obrazu HDR wymaga, by zdjęcia z sekwencji dokładnie nakładały się na
siebie). Automatyczne wyrównanie pozwala na kompensację przesunięcia w osi X i Y jak i obrotu. Opcja
manualna daje większe możliwości – nie tylko przesunięcie, czy obrót ale także kompensację skali i
perspektywy. W obu przypadkach wystarczy wybrać zdjęcie podstawowe, do którego reszta ma zostać
wyrównana. Narzędzie do manualnego wyrównania wymaga ustawienia 1 do 4 par pinów (każda para
oznaczona jest innym kolorem), wskazujących te same detale na zdjęciu bazowym jak i zdjęciu do
wyrównania.
e)

W wielu przypadkach opcja automatycznego wyrównania jest wystarczająca. Po wybraniu zdjęcia
podstawowego wystarczy kliknąć „Zastosuj”. Gdy wyrównanie zostanie zakończone istnieje możliwość
zapisania przetworzonych zdjęć w celu późniejszego ich wykorzystania. Można tego dokonać w każdej chwili
– przed, lub po generacji obrazu HDR.

f)

Po wyrównaniu zdjęć można przystąpić do generacji mapy radiacyjnej HDR (obrazu HDR). Przed tym należy
zdecydować, czy otrzymana mapa ma być zapisana do pliku w formacie Radiance RGBE (z rozszerzeniem
*.hdr). Zamiast generować rzeczywistą mapę radiacyjną HDR (metoda True HDR) można skorzystać z
algorytmu Smart Merge, który generuje obraz pseudo-HDR, lub wykonać proste uśrednianie zdjęć (Image
Stacking). W przypadku przetwarzania zdjęć o dużym rozmiarze można wybrać opcję redukcji rozmiaru
otrzymywanego obrazu HDR.

g) Po utworzeniu mapy HDR zdjęcie jest automatycznie poddawane operacji kompresji dynamiki (tone
mapping). Na początku przetwarzana jest pomniejszona wersja zdjęcia (patrz: „Ustawienia Programu”), dzięki
czemu czas oczekiwania na rezultat jest krótki. W tym momencie możliwe jest już ręczne ustawienie
parametrów kompresji dynamiki, przycinania histogramu oraz regulacja krzywej tonalnej.
h) Podczas używania narzędzia przycinania histogramu można użyć opcji oznaczania pikseli prześwietlonych i
niedoświetlonych. Są one oznaczane mrugającymi polami – odpowiednio czerwonymi i niebieskimi.
i)

Po wyborze odpowiednich ustawień kompresji dynamiki należy kliknąć na przycisk „Wszystko”. Redukcja
rozmiaru zostanie wyłączona (ustawiona na 1x) i obraz zostanie przetworzony w pełnej rozdzielczości. Gdy
redukcja rozmiaru jest wyłączona możliwe jest generowanie fragmentarycznego podglądu zdjęcia w pełnej
rozdzielczości dla różnych ustawień kompresji dynamiki – obszar zaznaczony markizą. Należy zauważyć, że
po kliknięciu na przycisk „Wszystko” nie zostaje wyłączona redukcja rozmiaru obrazu HDR (ustawiana przed
generacją obrazu HDR).

4/39

http://www.easyhdr.com/

easyHDR PRO 1.70
j)

7. listopada 2009

Przed zapisem rezultatu można przetworzyć zdjęcie korzystając z dostępnych filtrów – rozmycie, wyostrzenie,
redukcja szumu, balans bieli, balans próbka/cel oraz barwa. Przetwarzanie wykonywane jest na liczbach
zmiennoprzecinkowych, więc nie ma żadnych strat na jakości zdjęcia spowodowanych kwantyzacją czy
kompresją stratną.

k) Po wykonaniu wszystkich operacji można zapisać rezultat (Plik->Zapisz). Zapisując jako JPEG można wybrać
1 zdjęcie z sekwencji, z którego mają zostać przekopiowane do obrazu wynikowego nagłówki EXIF (jeśli są
dostępne). EasyHDR dodaje do EXIF nowe pole zawierające informacje o zdjęciach, jakie posłużyły do
wygenerowania rezultatu. W celu zachowania najwyższej jakości zdjęć należy je zapisywać w formacie 48-bit
TIFF (16 bitów na kanał barwny).

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

g)

h)

i)

j)

k)
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2. Tworzenie mapy radiacyjnej HDR
2.1. Wykonywanie zdjęć
Zakres dynamiki jest to stosunek pomiędzy najjaśniejszymi a najciemniejszymi obszarami
fotografowanej sceny. Ludzkie oko jest w stanie zaadoptować się do różnych warunków
oświetleniowych – od światła gwiazd do obiektów oświetlonych światłem Słońca. Jego pełna dynamika
wynosi około 1014 : 1. Adaptacja osiągana jest przede wszystkim dzięki reakcjom chemicznym w
siatkówce oka - źrenica (działająca jak przesłona w obiektywie aparatu) nie jest aż tak elastyczna.
Chwilowa dynamika ludzkiego wzroku wynosi około 100 000 : 1. Dla porównania dynamika aparatów
cyfrowych to zaledwie 1000-4000 : 1. Monitory, zarówno CRT jak i LCD charakteryzują się jeszcze
niższą. Narząd wzroku człowieka charakteryzuje się nieliniową czułością – zbliżona jest ona raczej do
logarytmicznej. Fakt ten jest wykorzystywany zarówno przy zapisie zdjęć w aparacie cyfrowym jak i
przy wyświetlaniu ich na ekranie monitora.

Charakterystyka czułości sensora CCD/CMOS (w aparacie cyfrowym) jest mniej więcej
liniowa. W typowym aparacie fotograficznym 12-o bitowy, surowy obraz przekształcany jest w 8-o
bitowy z wykorzystaniem krzywej kompresji dynamiki, zapisanej w postaci tabelarycznej w pamięci
aparatu. Zatem cała dynamika sensora jest kompresowana i reprezentowana przez zaledwie 256
poziomów jasności (8 bit: 0..255) – dla każdego z 3 kanałów barwnych (R, G, B).
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EasyHDR pozwala na stworzenie zdjęcia, które pokrywa dużo większy zakres dynamiki
fotografowanej sceny niż ta na jaką pozwala zwykły aparat cyfrowy. Po pierwsze należy zarejestrować
za pomocą aparatu dostatecznie dużo informacji. Można tego dokonać poprzez wykonanie serii zdjęć
przy różnych czasach naświetlania, dobranych tak, by pokryć całą dynamikę fotografowanej sceny.
Najjaśniejsze obszary sceny muszą być dobrze widoczne na zdjęciu wykonanym przy najkrótszym
czasie ekspozycji, natomiast detale z najciemniejszych obszarów powinny być poprawnie doświetlone
na zdjęciu o najdłuższej ekspozycji. Zaleca się taki dobór czasów naświetlania, aby różnica tzw.
„Exposure Value” między zdjęciami wynosiła od 1 do 2 EV. W większości przypadków 3 zdjęcia (-2EV,
0EV oraz +2EV) w zupełności wystarczają. Niektóre aparaty posiadają opcję „Auto Exposure
Bracketing” (AEB), która pozwala na automatyczne wykonanie sekwencji.

Zdjęcia nie powinny być przesunięte względem siebie, a więc powinny być wykonywane
aparatem zamontowanym na statywie. Jednakże easyHDR posiada wbudowane narzędzie do
automatycznego, lub manualnego wyrównania.

2.2. Wczytywanie sekwencji zdjęć
W celu wczytania sekwencji zdjęć wystarczy kliknąć Plik->Otwórz i zaznaczyć wszystkie
zdjęcia z danej sekwencji. Oczywiście zdjęcia można również otwierać jedno po drugim, lub też usunąć
dowolne z już wczytanych. W przypadku wczytania tylko jednego zdjęcia (nie można wtedy
wygenerować obrazu HDR) możliwe jest jego przetworzenie z wykorzystaniem algorytmów kompresji
dynamiki (przetwarzanie LDR). EasyHDR obsługuje funkcję "drag & drop" dzięki czemu zdjęcia do
wczytania można po prostu przeciągnąć i upuścić nad oknem programu.
EasyHDR obsługuje zdjęcia w formacie JPEG, jak również 24 i 48-bitowe TIFFy. Z
wykorzystaniem konwertera DCRAW potrafi również zaimportować zdjęcia zapisane w większości
istniejących formatów RAW różnych producentów aparatów. EasyHDR obsługuje również format FITS
używany najczęściej w astrofotografii, jak również formaty HDR takie jak: 96-bit TIFF, czy Radiance
RGBE (*.hdr).
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2.3. Korekcja aberracji chromatycznej
Aberracja chromatyczna to jedna z wad optycznych obiektywów. Powstaje, gdy układ soczewek
w obiektywie nie skupia światła o różnych długościach fali (barwie) w jednym ognisku. Jest to
spowodowane różnymi współczynnikami załamania (dla różnych długości fali) materiału z jakiego
wykonano soczewki. Na zdjęciu efekt ten objawia się jako kolorowe obwódki wokół krawędzi między
jasnymi a ciemnymi obszarami. Staje się on co raz mocniejszy wraz z odległością od centrum zdjęcia.
W centrum z kolei jest bardzo słaby albo nie da się go zauważyć. Aberracja chromatyczna może być
bardzo mała w przypadku najdroższych, achromatycznych obiektywów, jednak istnieje sposób na jej
wyraźne zmniejszenie nawet jeśli zdjęcie wykonane zostało z wykorzystaniem tańszego,
(pół)amatorskiego sprzętu optycznego.
EasyHDR posiada narzędzie do manualnej korekcji aberracji chromatycznej obrazów. Narzędzie
to musi być użyte zaraz po wczytaniu zdjęć do programu, zanim wykonamy wyrównanie bądź
utworzymy obraz HDR.
Po uruchomieniu narzędzia wybierz jedno ze zdjęć z załadowanej sekwencji. Będzie ono użyte
do generowania podglądu. Obszar pokazywany w oknie podglądu można wybrać przesuwając kursor,
przytrzymując jednocześnie lewy przycisk myszy. Klikając na podglądzie prawym klawiszem można
zaznaczyć „Punkt Centralny”. W większości przypadków powinien się on znajdować dokładnie w
centrum zdjęcia i właśnie w takim miejscu umieszczany jest domyślnie.

Narzędzie do korekcji aberracji chromatycznej.

Cyfrowe zdjęcia kolorowe można rozbić na 3 kanały składowe – czerwony (R), zielony (G) oraz
niebieski (B). Ze względu na aberrację chromatyczną, obrazy składowe (dla trzech podstawowych
barw) nie mają tej samej ostrości. Powoduje to, że kanał czerwony jest nieco za duży, a niebieski nieco
za mały w porównaniu z kanałem zielonym. Narzędzie korygujące aberrację chromatyczną pozwala na
delikatną zmianę rozmiarów kanałów czerwonego i niebieskiego, tak żeby do siebie pasowały (suwaki:
„Skala (czerwony)” oraz „Skala (niebieski)”). Jest jeszcze dostępny jeden parametr: „Korekcja
dystorsji”. Może być on wykorzystany, gdy niemożliwe okazuje się otrzymanie satysfakcjonujących
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rezultatów z wykorzystaniem jedynie wspomnianych wcześniej modyfikatorów skali. Powoduje on, że
wartość przeskalowania przestaje być jednakowa dla całego obszaru zdjęcia, a ulega zmianie (rośnie,
bądź maleje) wraz z odległością od punktu centralnego. Wykorzystanie korekcji dystorsji może być
szczególnie przydatne w przypadku, gdy przetwarzane zdjęcie wykonane zostało obiektywem o krótkiej
ogniskowej – wtedy dystorsja obiektywu jest największa.
Po każdorazowej zmianie parametrów korekcji podgląd generowany jest automatycznie. Zawsze
istnieje możliwość obejrzenia oryginalnego, nieprzetworzonego zdjęcia poprzez przytrzymanie w
pozycji wciśniętej przycisku „Pokaż zdjęcie wejściowe”, lub poprzez przytrzymanie lewego przycisku
myszy wciśniętego nad obszarem podglądu.

Po uzyskaniu satysfakcjonujących rezultatów można sprawdzić czy ustawione parametry
korekcji działają równie dobrze dla pozostałych zdjęć z sekwencji. Powinny, ponieważ zdjęcia
wykonane zostały tym samym obiektywem, choć należy pamiętać, że jeśli wykonano je przy różnych
wartościach przesłony mogło to mieć znaczący wpływ na aberrację chromatyczną.
Korekcję aberracji chromatycznej można zastosować tylko dla jednego, wybranego zdjęcia, albo
dla wszystkich wczytanych do programu obrazów. Istnieje możliwość zapisania parametrów w celu ich
późniejszego ponownego wykorzystania, lub do wykorzystania ich w przetwarzaniu wsadowym
(przycisk „+”).
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2.4. Wyrównanie zdjęć
W celu osiągnięcia najlepszej jakości zdjęć, charakteryzujących się dużą ostrością i ilością
detali, sekwencja zdjęć służąca do generacji obrazu HDR powinna być wykonana za pomocą aparatu
zamontowanego na statywie. Oczywiście nie jest to zawsze możliwe. Nawet najszybsze aparaty
cyfrowe, z uruchomioną opcją AEB (Auto Exposure Bracketting), potrzebują sporo czasu na wykonanie
wszystkich zdjęć w serii. Najmniejszy ruch ręki podczas wykonywania zdjęcia powoduje że zdjęcia są
przesunięte względem siebie.
Manualne wyrównanie zdjęć
EasyHDR ma wbudowane narzędzie pozwalające na manualne wyrównanie zdjęć. Wykorzystuje
ono metodę rozciągania obrazu w taki sposób by spełnić nałożone przez użytkownika warunki.
Warunkami tymi jest pokrycie się odpowiadających sobie 1-4 par pinów ustawianych na dwóch
zdjęciach przez użytkownika.

Obraz HDR otrzymany z niewyrównanych zdjęć, po
kompresji dynamiki.

... po ręcznym wyrównaniu.

Poniżej przedstawiona jest procedura, która prowadzi do generacji mapy radiacyjnej HDR z
sekwencji zdjęć przesuniętych względem siebie:
●

Wczytaj sekwencję zdjęć do programu i kliknij na przycisk "Ręczne wyrównanie" w oknie
głównym programu lub w oknie "Tworzenie obrazu HDR".

●

Wybierz zdjęcie podstawowe, do którego pozostałe obrazy mają być wyrównane. Zdjęcie
podstawowe pojawi się w lewym, górnym oknie.

●

Otwórz jedno z pozostałych zdjęć w prawym, górnym oknie. Zdjęcie to zostanie później
przekształcone przez program tak, by było dopasowane do zdjęcia podstawowego.
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Okno narzędzia do ręcznego wyrównania. Wczytane są
zdjęcia: podstawowe oraz do wyrównania.

Podgląd wygenerowany dla początkowych ustawień
pinów (brak transformacji obrazu).

●

Wybierz metodę przekształcenia (przesunięcie, skala, obrót, perspektywa). Ustaw
odpowiadające sobie pary pinów (kolor) tak, by wskazywały dokładnie te same detale na obu
zdjęciach. Dobrą praktyką jest przesunięcie pinów w okolice wybranych detali przy małym
powiększeniu, a następnie dokładne ich ustawienie przy powiększeniu 100-200%. W celu
dokładnego ustawienia pinów można użyć kursory na klawiaturze. Wystarczy kliknąć na
wybrany pin i ciągle trzymając wciśnięty przycisk myszy używać kursorów. Nowa pozycja
zostanie zapisana po zwolnieniu przyciska myszy. Przytrzymanie prawego klawisza Shift w
pozycji wciśniętej pozwala na przesuwanie pinów kursorami o 10 pixeli zamiast o 1 pixel.

●

Powtórz operacje opisane w poprzednich 2 punktach dla pozostałych zdjęć (oczywiście z
wyłączeniem podstawowego). Należy zauważyć, że możliwe jest ustawienie różnych pozycji
pinów na zdjęciu podstawowym dla każdej pary zdjęć. Dzięki temu dla każdej pary można
wybrać inne detale do wskazania za pomocą pinów, co jest dużą zaletą w przypadku różnie
doświetlonych zdjęć.

●

Kliknij na "Zastosuj". Zdjęcia zostaną wyrównane, a w następnym kroku będzie można
wygenerować mapę radiacyjną HDR.

Niebieski pin wskazuje ten sam detal na obu zdjęciach.
Wygenerowany został podgląd (lewe, dolne okno).
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Większą dokładność można uzyskać, gdy piny są szeroko rozłożone na całej fotografii.
Najlepszym przypadkiem jest, gdy są umieszczone w okolicach narożników zdjęć. Ułożenie pinów zbyt
blisko siebie, lub też 3 lub 4 pinów na wspólnej linii powoduje powstanie dużych błędów. Aby
wspomóc użytkownika w doborze pozycji dla pinów program określa stopień poprawności w skali od 0
do 100. Wartości poniżej 50 uważać należy za zbyt niskie, by rezultaty wyrównania zdjęć były
satysfakcjonujące.
Jeśli korekcja perspektywy nie jest konieczna, można ją wyłączyć i używać narzędzia do
kompensacji jedynie przesunięcia, skali i obrotu. W takim przypadku użytkownik ustawia 3 pary pinów
zamiast czterech. Możliwa jest również kompensacja tylko przesunięcia i obrotu (2 piny) lub tylko
przesunięcia w osi X-Y (1 pin).
Automatyczne wyrównanie zdjęć
Istnieje również automatyczne narzędzie do wyrównania zdjęć. Jest ono zdolne do kompensacji
przesunięcia jak i obrotu. W wielu przypadkach jest ono wystarczające i nie trzeba korzystać z opcji
manualnej opisanej powyżej. Narzędzie wyrównuje zdjęcia tak by dopasować je do zdjęcia
podstawowego, wybranego przez użytkownika. Najlepiej jako zdjęcie podstawowe wybrać średnio
naświetloną fotografię - nie najbardziej prześwietloną ani nie najmocniej niedoświetloną.

Zapisywanie wyrównanych zdjęć
Po zakończonym wyrównaniu zdjęć możliwe jest zapisanie przekształconych obrazów w celu
ich ewentualnego, późniejszego wykorzystania. Pliki zapisywane są do wybranego katalogu, a do
nazwy dodawany jest prefiks.
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Anulowanie wyrównania
Jeśli rezultaty automatycznego wyrównania nie są takie jakich oczekiwano i użytkownik
decyduje się na opcję manualną, możliwe jest anulowanie operacji. Wystarczy kliknąć "Anuluj
wyrównanie".

2.5. Generacja obrazu HDR
Po wczytaniu sekwencji zdjęć należy kliknąć na „Utwórz HDR”. Pojawi się okno z opcjami dot.
generacji obrazu HDR. Dostępne są 3 algorytmy: True HDR – generujący rzeczywistą mapę radiacyjną
HDR fotografowanej sceny, Smart Merge – algorytm pseudo-HDR oraz Image Stacking, którego
rezultatem jest prosta średnia ze zdjęć.
Opcje wspólne dla wszystkich algorytmów:
●

Wyrównanie: Jeśli zdjęcia z sekwencji są względem siebie przesunięte użytkownik może je
wyrównać korzystając z opcji manualnego bądź automatycznego wyrównania. Rozwiązanie
automatyczne pozwala na kompensację przesunięcia oraz obrotu. Narzędzie manualne potrafi
oprócz tego również dostosować skalowanie oraz perspektywę. Więcej informacji można
znaleźć w części 2.4.

●

Wybór zdjęć: Istnieje możliwość wyłączenia wczytanych zdjęć z puli wykorzystywanej do
generacji obrazu HDR.

●

Redukcja rozmiaru obrazu HDR: Jeśli wczytane zdjęcia są bardzo duże, a użytkownik
chciałby przetestować różne ustawienia dla generacji obrazu HDR, możliwe jest wykorzystanie
opcji redukcji rozmiaru. Uwaga! Dostępna jest również dodatkowa opcja redukcji rozmiaru,
dostępna w zakładce nr 2, w oknie głównym - pozwala ona na szybsze generowanie podglądu
kompresji dynamiki dla wygenerowanego już wcześniej obrazu HDR.
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2.5.1. Wczytywanie sekwencji zdjęć
Metoda ta generuje mapę radiacyjną, która wiernie reprezentuje natężenie światła
zogniskowanego, w momencie wykonania fotografii, przez obiektyw aparatu na punktach (pikselach)
matrycy. Wymaga ona podania rzeczywistych wartości Exposure Value (EV) dla każdego ze zdjęć z
sekwencji obrazów.
Program oblicza wartości EV na podstawie danych dot. czasu naświetlania, czułości i przesłony,
odczytanych z nagłówków EXIF zawartych w plikach typu: JPEG, RAW oraz TIFF. W przypadku, gdy
plik nie zawiera EXIF wartości EV są szacowane. Zdjęcia są sortowane pod względem jasności, a
konkretne wartości EV przydzielane są tak, by spełnić kryteria określone przez użytkownika. Istnieje
możliwość ręcznej zmiany wartości EV dla każdego zdjęcia. Poprawność wartości EV jest niezbędna w
tworzeniu realistycznej mapy radiacyjnej fotografowanej sceny. Dowiedz się więcej na temat EV.
Dodatkowe opcje algorytmu:
●

Krzywa czułości: Wybierz "Standard (JPEG)", gdy wczytane zostały obrazy JPEG, BMP lub
TIFF, które wcześniej zostały przetworzone przez aparat cyfrowy. Opcja "Standard (RAW)"
powinna być wybrana z kolei dla zdjęć surowych lub obrazów 48-bit TIFF, które zostały
wygenerowane z obrazu RAW, bez zastosowania krzywej kompresji dynamiki. Program ustawia
tę opcję automatycznie, ale można ją zmieniać w celach eksperymentalnych.

●

Anty-blooming: Wybierz "Normalny" jeśli na niektórych zdjęciach w sekwencji znajdują się
duże, prześwietlone obszary. Gdyby nie ta opcja, na otrzymanym obrazie HDR mogłyby
powstać, na granicy obszaru prześwietlonego i nieprześwietlonego, nienaturalne artefakty. Opcja
ta powoduje również znaczną redukcję szumu. Jednakże w przypadku, gdy tylko małe obszary
zdjęć są prześwietlone, wybór opcji "Normalny" może spowodować delikatną utratę kontrastu.
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W takim przypadku lepiej wybrać opcję "Brak". Opcja "Selektywny" nie powoduje utraty
kontrastu, jednak w niektórych przypadkach może zawodzić.
●

Zapisywanie obrazu HDR do pliku: zapis obrazu HDR w formacie Radiance RGBE (*.hdr)
jest możliwy tylko na tym etapie. Wystarczy zaznaczyć tę opcję i podać katalog oraz nazwę
pliku.

Poniżej pokazano 2 obrazy HDR po kompresji dynamiki. Po lewej anty-blooming = "Brak" po prawej
"Normalny".

2.5.2. Smart Merge
Algorytm ten nie generuje realistycznej mapy radiacyjnej HDR. Scala on fotografie wykonane
przy różnych czasach naświetlania, wybierając z większą wagą lepiej doświetlone fragmenty. Ponieważ
obszary, które są niedoświetlone, bądź prześwietlone są odrzucane, otrzymany rezultat zawiera detale
widoczne na wszystkich zdjęciach z użytej sekwencji. Metoda ta wykorzystuje operator lokalny
(paragraf 3), dlatego może ona wprowadzać delikatny efekt halo (paragrafy 3.4 oraz 3.5).
Otrzymany rezultat nie jest mapą radiacyjną HDR (z naukowego punktu widzenia), jednakże
może on wyglądać dużo bardziej realistycznie niż rezultat osiągnięty metodą True HDR.
Po wygenerowaniu rezultatu jest on w dalszej kolejności przetwarzany z wykorzystaniem
dostępnych algorytmów kompresji dynamiki – podobnie jak w przypadku metod True HDR oraz Image
Stacking. W celu uzyskania jak najbardziej realistycznych rezultatów można najpierw przetworzyć
zdjęcie z wyłączonym operatorem „Maska”, manipulując w pierwszej kolejności parametrem
„Gamma”.
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a), b) oraz c) Sekwencja różnie doświetlonych zdjęć, wczytanych do programu,
d) Obraz wygenerowany metodą „Smart Merge” po kompresji dynamiki z ustawieniami domyślnymi.

2.5.3. Uśrednianie zdjęć (Image Stacking)
Uśrednianie zdjęć polega na wyliczeniu średniej arytmetycznej luminancji dla każdego piksela,
na podstawie zdjęć z sekwencji. Wartość luminancji piksela na obrazie jest sumą rzeczywistego,
zarejestrowanego sygnału jak również szumu. Jeśli fotografowana scena jest statyczna (taka sama w
trakcie wykonywania sekwencji zdjęć), aparat nie porusza się, a zdjęcia wykonane są przy dokładnie
tych samych ustawieniach aparatu, to sygnał zarejestrowany "przez każdy piksel" jest taki sam na
każdym ze zdjęć, zmienia się jedynie szum. Poprzez uśrednianie losowego szumu otrzymujemy w
skrajnym przypadku (dla nieskończonej ilości zdjęć w sekwencji) stały offset (równy dla każdego
piksela na zdjęciu), który bardzo łatwo może być usunięty. Ostatecznie, poprzez uśrednianie zdjęć
uzyskujemy zwiększenie stosunku sygnał-szum (SNR), co przekłada się również na zwiększenie
dynamiki.
Poniższy przykład to porównanie pojedynczego zdjęcia po przetworzeniu w easyHDR (środek)
oraz średniej z 5 zdjęć przetworzonej w dokładnie taki sam sposób (po lewej). Można zauważyć
znaczący spadek poziomu szumu. Zdjęcia wykonano aparatem Canon 350D przy dokładnie tych
samych ustawieniach: ekspozycja 25 sek., ISO400, f3.5.
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Możliwe jest również użycie opcji uśredniania dla zdjęć wykonanych przy różnym czasie
naświetlania. Rezultat będzie charakteryzował się zwiększoną dynamiką, jednak nie można go nazwać
mapą radiacyjną HDR, ze względu na brak jakiejkolwiek kalibracji zdjęć wejściowych. Niemniej jednak
rezultat może być w wielu przypadkach zadowalający.

3. Kompresja dynamiki (Tone Mapping)
Po wygenerowaniu mapy radiacyjnej (obraz HDR) należy wykonać operację kompresji
dynamiki (tone mapping), która pozwoli na wyświetlenie obrazu o wysokiej dynamice na ekranie
monitora, lub na jego zapis w popularnym formacie graficznym, czy też wydruk. Dzięki operacji tone
mappingu dynamika tonalna sfotografowanej sceny jest zachowana, poprzez jej "ściśnięcie" do
możliwości urządzenia wyświetlającego (lub formatów zapisu obrazu). Obraz wyjściowy jest w
rzeczywistości obrazem o niskiej dynamice (LDR - Low Dynamic Range), ale zawiera detale widoczne
w całym zakresie dynamiki fotografowanej sceny. Z tego względu nie powinno się nazywać obrazu
wynikowego obrazem HDR, ani nawet LDR. Obraz wynikowy to mapa radiacyjna HDR po
kompresji dynamiki. Operacja tone mappingu z kolei nie dotyczy jedynie tzw. obróbki HDR jak
powszechnie jest to uważane. Prosta kompresja dynamiki jest wykonywana przez sam aparat cyfrowy.
W aparatach wykorzystany jest operator globalny będący nieliniowym przekształceniem (jak krzywa
gamma), który pozwala na kompresję dynamiki luminancji pikseli z rozdzielczości12 bit do 8 bit.
Po wygenerowaniu przez easyHDR obrazu HDR automatycznie ustawiana jest redukcja
rozmiaru. Pozwala ona na znaczne przyspieszenie generowania podglądu podczas zmian parametrów
kompresji dynamiki. Gdy optymalne parametry są już ustawione, wystarczy ustawić redukcję na „1x”
lub kliknąć na przycisk „Wszystko”. Gdy redukcja rozmiaru jest wyłączona („1x”), możliwe jest
generowanie podglądu nie dla całego obrazu, lecz w pełnej rozdzielczości, dla wybranych fragmentów.
Dzięki temu można szybko stwierdzić jak wyglądać będą (w maksymalnej rozdzielczości) detale na
zdjęciu wynikowym.
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EasyHDR pozwala na zapisywanie i wczytywanie parametrów kompresji dynamiki,
ustawionych przez użytkownika. Opcje „Ustawienia standardowe” oraz „Przywróć ustawienia”, które
znaleźć można na pasku narzędzi również mogą okazać się bardzo przydatne.

3.1. Operator globalny a operator lokalny?
EasyHDR posiada zarówno globalny jak i lokalny operator kompresji dynamiki. Operator
globalny jest zawsze aktywny. Jeśli zaznaczona jest opcja "Maska", to aktywny jest również operator
lokalny. Oprócz tego staje się wtedy możliwe użycie dodatkowego algorytmu kompresji: "Lokalny
kontrast".
Operator globalny działa tak samo dla wszystkich pikseli, niezależnie od ich położenia ani
otoczenia. Rezultat obliczany jest jedynie na podstawie luminancji piksela wejściowego oraz oczywiście
parametrów ustawionych przez użytkownika. Operator ten zapewnia brak inwersji w jasności jednych
pikseli względem innych. Pozwala na zachowanie maksymalnie naturalnego wyglądu sfotografowanej
sceny, przy jednoczesnej kompresji jej dynamiki do możliwości medium. Brak inwersji oznacza, że
obszary, które były jaśniejsze od innych, na zdjęciu wejściowym, pozostaną od nich jaśniejsze. To
ograniczenie sprawia, że kompresja pełnej dynamiki sceny staje się trudna i powoduje utratę lokalnych
kontrastów oraz nasycenia barw.
Operator lokalny z kolei jest zmienny przestrzennie. Jego parametry lokalne są obliczane
niezależnie dla każdego piksela, biorąc pod uwagę jego otoczenie. Z tego względu operator ten jest
zdolny do wykonania większej kompresji dynamiki, zachowując lokalne kontrasty (detale) oraz kolory.
Jednakże, gdy efekt jest zbyt silny, otrzymany rezultat może wyglądać nienaturalnie - obszary, które
powinny być jasne stają się zbyt ciemne, a wokół wyraźnych krawędzi pojawia się zjawisko halo ciemna bądź jasna otoczka.
Operator lokalny działa podobnie jak lokalna, chemiczna adaptacja siatkówki ludzkiego oka do
warunków oświetleniowych. Chemiczne zdolności adaptacyjne ludzkiego wzroku są jednym z
podstawowych czynników, które sprawiają, że dynamika ludzkiego wzroku jest bardzo duża. Należy
zwrócić uwagę, że w klasycznej fotografii cyfrowej wykorzystywane są jedynie operatory globalne - są
one używane już przez układy elektroniczne w aparacie cyfrowym, zanim zdjęcie zapisane zostaje w
formie pliku.
Parametry operatora globalnego w programie easyHDR:

dla operatora lokalnego (Maska):

●

Kompresja,

●

Moc,

●

Gamma,

●

Rozmycie,

●

Nasycenie,

●

edycja krzywej tonalnej,

oraz dla „Lokalnego kontrastu”:
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3.2. Operator globalny: Kompresja, Gamma i Nasycenie
Transformacja luminancji pikseli za pomocą krzywej "Gamma" jest jedną z podstawowych
funkcji dostępnych w prawie każdym programie do edycji zdjęć. Jeśli wykorzystana prawidłowo,
wykonuje ona rozjaśnienie bądź przyciemnienie zdjęcia, ale nie powodując straty w dynamice zdjęcia.
Gdy wartość jest większa niż 1.00, to luminancja ciemniejszych pikseli jest zwiększona bardziej niż
tych jaśniejszych, co powoduje kompresję dynamiki i zmniejszenie kontrastu pomiędzy jasnymi i
ciemnymi obszarami zdjęcia.
Funkcja "Kompresja" w easyHDR wykonuje podobną, nieliniową transformację jak
zastosowanie krzywej gamma. Jednakże w przeciwieństwie do niej zachowuje, lub nawet zwiększa
nasycenie barw (przykłady poniżej).

a) Obraz po kompresji dynamiki przy ustawieniach standardowych (Gamma = 1.00, Kompresja = 1.00)
– tylko operator globalny, b) Gamma = 1.40, c) Kompresja = 1.80, d) Gamma = 0.70, Kompresja = 1.80.

Oba parametry powinny być wykorzystywane razem, w celu osiągnięcia najlepszych rezultatów.
Na przykład, gdy zdjęcie staje się zbyt jasne po zwiększeniu Kompresji, można je przyciemnić za
pomocą parametru Gamma.
Zarówno operator lokalny jak i globalny powodują zmianę nasycenia barw. Parametr
"Nasycenie" może być wykorzystany do kompensacji straconego nasycenia barw lub też zmniejszenia
nasycenia, gdy w wyniku działania innych funkcji kolory stały się nienaturalnie wyraźne. Najlepiej
modyfikować to ustawienie na samym końcu.
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3.3. Operator globalny: Krzywa tonalna
Narzędzie do edycja krzywej tonalnej znaleźć można w wielu programach graficznych. Ma ono
bardzo duże możliwości, a jednocześnie jest bardzo proste w obsłudze. Pozwala ono na znacznie więcej
niż modyfikacja parametru gamma. Narzędzie to zawdzięcza swoją elastyczność temu, że użytkownik
manualnie modeluje krzywą tonalną za pomocą punktów węzłowych (program modeluje krzywą
poprzez interpolację tzw. metodą "cubic spline"). Punkty te mogą być w prosty sposób dodawane do
krzywej - wystarczy kliknięcie lewym przyciskiem myszy. Usuwanie punktów wymaga przesunięcia
kursora nad wybrany punkt i kliknięcia prawym klawiszem.

Narzędzie wbudowane w easyHDR działa na liczbach zmiennoprzecinkowych, w
przeciwieństwie do zwykłych programów graficznych, gdzie operacje wykonywane są na 8 bitowych
danych. Z tego względu ma ono większe możliwości. Na przykład rozjaśnienie cieni nie musi się
wiązać ze znacznym wzrostem poziomu szumu (pod warunkiem, że na przetwarzanej mapie radiacyjnej
HDR znajduje się wystarczająco dużo informacji).
Narzędzie do edycji krzywej tonalnej nie wprowadza żadnych zmian wtedy, gdy krzywa jest
linią prostą nachyloną pod kątem 45°. Zastosowanie 2-3 punktów węzłowych daje zwykle
wystarczającą swobodę w wykorzystaniu możliwości tego narzędzia.
Jeśli wygenerowana na podstawie punktów węzłowych krzywa nie jest rosnąca w całej
dziedzinie program zgłasza ostrzeżenie (obrazek powyżej). W takim przypadku następuje inwersja
luminancji, która objawia się nienaturalnymi zmianami jasności oraz barw pikseli.

3.4. Operator lokalny: Maska
Operator lokalny "Maska" działa podobnie jak niejednorodny, szary filtr umieszczony przed
matrycą CCD lub CMOS aparatu cyfrowego. Działa to tak, jak gdyby światło pochodzące od
fotografowanej sceny, zogniskowane na matrycy światłoczułej, było tłumione w jednych (jaśniejszych)
miejscach bardziej niż w innych. Pomysł jest podobny jak w przypadku wykorzystania w klasycznej
fotografii szarego filtra gradientowego umieszczonego przed obiektywem, w celu przyciemnienia
jasnego nieba.
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W przypadku wykorzystania tzw. technik HDR w przetwarzaniu obrazu, mapa radiacyjna HDR
odzyskana na podstawie sekwencji zdjęć wejściowych jest estymowaną irradiacją powierzchni matrycy
w aparacie, w trakcie fotografowania danej sceny. EasyHDR generuje złożoną maskę tłumiącą
(wspominany filtr), która następnie jest wykorzystana do wykonania pseudo-fotografii. Jaśniejsze,
wielkoskalowe obszary zdjęcia podlegają silniejszemu tłumieniu jasności niż cienie, co oznacza
kompresję dynamiki. Dzięki temu, że maska nie wpływa na małoskalowe detale, nie ulegają one
"spłaszczeniu" - zachowany jest lokalny kontrast.

Liniowy filtr gradientowy może być wystarczający w przypadku prostej sceny pokazanej powyżej.
Po lewej pokazane zostały dwa zdjęcia tej samej sceny wykonane przy różnych czasach naświetlania.
Po prawej stronie pokazano wynik symulacji użycia filtra gradientowego dla przykładowej sceny.

Moc operatora „Maska” kontrolowana jest za pomocą parametru „Moc”. Wyższe wartości
oznaczają mocniejsze tłumienie w jasnych obszarach zdjęcia, podczas gdy ciemniejsze obszary są
silniej rozjaśniane.

W przypadku obu zdjęć: gamma = 0.70, kompresja = 1.50.
a) Moc = 0.70, b) Moc = 1.20.

Parametr "Rozmycie" kontroluje zakres wygładzania obrazu używanego jako prototyp maski.
Mniejsze wartości oznaczają, że mniejsze obszary są uznawane za "wielkoskalowe", co wpływa na
jakość kompresji dynamiki obrazu, zachowanie lokalnych kontrastów jak również efekt "halo".
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a) Rozmycie = 0.50, b) Rozmycie = 2.00.

3.5. Operator lokalny: Lokalny kontrast
Opcja "Lokalny kontrast" może być uruchomiona wtedy, gdy włączony jest lokalny operator
("Maska"). Operator ten powoduje wzmocnienie kontrastu na lokalnym poziomie. Dzięki temu
następuje zwiększenie wyrazistości detali, które zwykle ulegają spłaszczeniu, w wyniku kompresji
dynamiki. „Lokalny kontrast” jest bardzo czuły, więc może podnieść poziom szumu, poprzez
wzmocnienie go wraz z drobnymi szczegółami widocznymi na zdjęciu. Może on również uwidocznić
artefakty kompresji JPEG jeśli zdjęcia wejściowe były zbyt mocno skompresowane. Inną jego wadą jest
wprowadzenie efektu „halo”, gdy „Moc” jest zbyt duża. Jednak, jeśli użyć „Lokalny kontrast” w
odpowiednio delikatny sposób sprawia on, że zdjęcie nabiera życia.
Operator kontrolowany jest za pomocą trzech parametrów. „Moc” definiuje siłę z jaką
wzmacniane są lokalne szczegóły. Parametr „Zasięg” kontroluje zakres działania operatora. Niskie
wartości oznaczają, że mniejsze detale są silniej wzmacniane, natomiast gdy wartości tego parametru są
wyższe operator silniej wpływa na na większe obszary zdjęcia, podczas gdy najmniejsze detale nie są
już tak mocno uwidaczniane. Parametr „Poziom” definiuje selektywność efektu „Lokalny Kontrast”.
Wyższe wartości oznaczają, że jest on silniejszy w jasnych obszarach, a jednocześnie słabszy w
cieniach. Gdy wartość jest równa 0.00, efekt jest jednakowo silny niezależnie od obszaru zdjęcia.

a) Brak lokalnego kontrastu, b) Zastosowany lokalny kontrast (moc= 0.30, zasięg = 1.00, poziom = 0.00).

22/39

http://www.easyhdr.com/

easyHDR PRO 1.70

7. listopada 2009

a) Moc= 0.50, zasięg = 0.00, poziom = 0.00, b) Moc= 0.50, zasięg = 2.00, poziom = 0.00.

a) Moc= 0.50, zasięg = 2.00, poziom = 0.00, b) Moc= 0.50, zasięg = 2.00, poziom = 2.00.

Uwaga: Gdy "Lokalny kontrast" stosowany jest w momencie gdy włączona jest opcja redukcji rozmiaru
zdjęcia, otrzymane rezultaty podglądu charakteryzują się zwiększonym poziomem szumu. Po
przetworzeniu zdjęcia w pełnej rozdzielczości obraz zdecydowanie zyskuje na jakości.

3.6. Przycinanie histogramu
Ludzki wzrok nie jest doskonały pod wieloma względami. Człowiek, między innymi, nie jest w
stanie widzieć pełnej dynamiki każdej sceny. Aby otrzymane w wyniku kompresji dynamiki zdjęcie
było naturalne należy w wielu przypadkach przyciąć niektóre zacienione obszary zdjęcia do czerni, a
niektóre bardzo jasne fragmenty do bieli (wartości pozostałych pikseli ulegają przeskalowaniu, by w
pełni wykorzystana była dostępna dynamika). W wyniku utraty znikomej liczby detali otrzymać można
bardziej kontrastowe i bliższe rzeczywistości obrazy. Domyślnie 0.1% najciemniejszych pikseli
przycinanych jest do czerni, a 0.3% najjaśniejszych do bieli.
W celu ustawienia punktów przycięcia do bieli i czerni należy ustawić odpowiednie markery na
histogramie. Można też manualnie zdefiniować procentową ilość pikseli, które mogą zostać odcięte.
Trzecią możliwością ustawienia punktów przycięcia jest pobranie próbek z fotografii. Aby skorzystać z
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tej opcji należy wybrać odpowiednie narzędzie próbkujące (punkt czerni, lub bieli) , a następnie wybrać
odpowiedni punkt na obrazie. Użycie lewego klawisza myszy do pobrania próbki, spowoduje
odczytanie piksela z aktualnie oglądanego rezultatu, podczas gdy użycie prawego klawisza myszy
oznacza pobranie piksela z wejściowego obrazu HDR.
Po manualnym ustawieniu wartości przycinania histogramu kliknij na wskazany poniżej
przycisk w celu zastosowania zmian – markery zostaną przesunięte na odpowiednie pozycje,
uwzględniając aktualnie przechowywany w pamięci histogram.

Jeśli ikona-kłódka
jest zamknięta, to ustawianie markerów na histogramie wykonywane jest
automatycznie dla wskazanych wartości procentowych, w momencie gdy wygenerowany zostaje
podgląd. Gdy znajduje się ona w pozycji otwartej, to markery zawsze pozostają w tych samych
pozycjach, pomimo zmian kształtu histogramu. Zawsze jednak istnieje możliwość przeliczenia ich
pozycji poprzez kliknięcie na wskazany na rysunku powyżej przycisk.

Przykład przycinania histogramu. Na zdjęciu a) zachowano pełną dynamikę obrazu HDR, w przypadku
zdjęcia b) przycięto 0.6% najciemniejszych pikseli do czerni, a 0.5% najjaśniejszych do bieli. Oznacza
to utratę dynamiki, ale jednocześnie zdjęcie staje się znacznie bardziej naturalne i kontrastowe. To wszystko
zostaje osiągnięte w wyniku poświęcenia niewielkiej liczby, praktycznie niezauważalnych detali.

Ważna uwaga: Gdy redukcja rozmiaru jest włączona, to automatyczne ustawianie markerów jest
włączone, ale może być dezaktywowane poprzez "otwarcie"
ikony-kłódki. Gdy redukcja rozmiaru
jest wyłączona (= 1x), to automatyczne ustawianie markerów jest zawsze wyłączone, ponieważ
histogram obliczany jest tylko dla zaznaczonego przez użytkownika obszaru zdjęcia, więc nie może być
on uznawany za estymację histogramu dla całego zdjęcia.
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Dostępna opcja zaznaczenia prześwietlonych i niedoświetlonych obszarów pozwala na łatwą
ocenę jak dużo detali nie jest widocznych na zdjęciu - albo nie są one dostępne na obrazie HDR, albo są
stracone w wyniku przycięcia.

Kliknięcie lewym przyciskiem myszy na histogramie powoduje zmianę trybu jego wyświetlania:
kolor, lub skala szarości. Prawy przycisk myszy służy do przełączania skali pionowej: liniowa /
logarytmiczna.

4. Post processing
Po wykonaniu kompresji dynamiki obrazu HDR, program easyHDR pozwala na wykonanie
dodatkowego przetworzenia zdjęcia, zanim zostanie ono zapisane do pliku. Można wykorzystać 4 filtry:
rozmycie gaussowskie, wyostrzenie, bilateralna oraz medianowa redukcja szumu. Program pozwala
również na modyfikacje barw oraz na wykonanie prostych transformacji jak: obrót, odbicie lustrzane
oraz kadrowanie.
Zmiany można zastosować albo dla wybranego okienka podglądu (przycisk "Podgląd"), albo dla
całego zdjęcia (przycisk "Zastosuj"). Odświeżenie zdjęcia do aktualnego wyglądu następuje po
kliknięciu "Odśwież" - cofnięte zostaną wtedy wcześniej wykonane operacje podglądu, natomiast po
kliknięciu przycisku "Cofnij" następuje anulowanie ostatnio wykonanego przetwarzania całego zdjęcia.

4.1. Rozmycie gaussowskie
Filtr ten może być wykorzystany w celu wprowadzenia efektu rozmycia. Wyższa wartość
"Sigma" oznacza mocniejsze rozmycie. Suwak "Pokrycie" reguluje stopień mieszania rozmytego
rezultatu z obrazem wejściowym. Dzięki niemu można uzyskać bardzo ciekawy efekt.
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a) Zdjęcie wejściowe, b) Sigma = 3.2, pokrycie = 100%, c) Sigma = 3.2, pokrycie = 50%.

4.2. Maska wyostrzająca
Narzędzie do wyostrzania jest jednym z podstawowych w każdym programie graficznym.
Modyfikować można 2 parametry: "Sigma" (reguluje zasięg filtra) oraz "Ilość" (reguluje moc efektu).

a) Zdjęcie wejściowe, b) Sigma = 1.0, ilość = 100%, c) Sigma = 3.0, ilość = 50%.

4.3. Filtr medianowy (redukcja szumu)
Filtr medianowy pozwala na usunięcie szumu typu „pieprz i sól” - jak np. szum spowodowany
uszkodzeniami pikseli na matrycy aparatu cyfrowego. Filtr ten skanuje otoczenie każdego piksela
określone za pomocą maski i zastępuje jego wartość luminancji wartością medianową (najbardziej
prawdopodobną), dla wybranego maską obszaru. Możliwa jest regulacja selektywności filtra za pomocą
suwaka "Poziom", dzięki czemu zmianom podlegają tylko te piksele, które znacząco odstają od
otoczenia. Pozwala to na usunięcie szumu, przy jednoczesnym braku ingerencji w pozostałe obszary
zdjęcia.
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4.4. Filtr bilateralny (redukcja szumu)
Filtr bilateralny powoduje wygładzenie szumu, przy jednoczesnym zachowaniu wyraźniejszych
krawędzi. Poniższy przykład ilustruje jego działanie (rozmyciu ulegają obszary o zbliżonej jasności,
natomiast wyraźniejsze krawędzie pozostają nienaruszone).

a) Zdjęcie wejściowe, b) Sigma = 1.0, pokrycie = 100%, poziom = 1.0,
c) Sigma = 4.0, pokrycie = 100%, poziom = 1.0.

Poniżej przedstawiony jest przykład redukcji szumu wykonanej z użyciem filtra bilateralnego, w
porównaniu do próby wykonania tego samego z użyciem filtra gaussowskiego.

a) Zdjęcie wejściowe, b) Rozmycie gaussowskie: sigma = 2.0, pokrycie = 100%,
c) Filtr bilateralny: sigma = 2.0, pokrycie = 100%, poziom = 1.0.
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4.5. Punkt neutralny (balans bieli)
Jeśli zdjęcia wykorzystane do wygenerowania obrazu HDR nie miały poprawnych barw,
również rezultat po kompresji dynamiki obarczony jest tym problemem. Z wykorzystaniem easyHDR
można przejść przez wszystkie kroki od pobrania sekwencji zdjęć z aparatu cyfrowego do publikacji
rezultatu w Internecie, czy też wydruku. Dlatego właśnie nie mogło zabraknąć rozbudowanego
narzędzia do wykonywania balansu bieli. Procedura jest następująca:
●

Wybierz typ pipety. Narzędzie to pozwoli na pobranie próbki ze zdjęcia - pojedynczy punkt, lub
średnia ważona z pewnego otoczenia (w celu minimalizacji wpływu szumu).

●

Wskaż za pomocą pipety obszar obrazu który powinien mieć neutralną barwę (szary).

●

Ustaw "pokrycie" oraz selektywność "Cienie-Światła".

●

Wygeneruj podgląd dla wskazanego markizą obszaru, oceń czy rezultat jest poprawny.

●

Zastosuj zmiany dla całego zdjęcia.

Możliwe jest wykonanie kilku iteracji w celu dokładniejszego dopracowania barw na zdjęciu.
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4.6. Balans próbka/cel
Narzędzie to jest nieco bardziej zaawansowaną wersją balansu bieli. Za jego pomocą możliwa
jest selektywna zmiana barw wskazanych przez użytkownika w barwy docelowe. Jeszcze większą
swobodę daje możliwość selektywnego zastosowania filtra dla cieni lub jasnych obszarów. Oczywiście
można też regulować siłę efektu.

Zmiana barwy docelowej wykonywana jest po kliknięciu lewym przyciskiem myszy na jednym
z 3 pól "Cel". Kliknięcie prawym przyciskiem myszy powoduje konwersję na skalę szarości.

4.7. Barwa
W wielu przypadkach wystarczającym narzędziem do ogólnej zmiany odcieni barw na fotografii
jest "Temperatura". Pozwala ona w bardzo prosty sposób na zmianę odcienia na cieplejszy (bardziej
pomarańczowy) bądź chłodniejszy (bardziej niebieski).

Temperatura barwy (po lewej zimno, po prawej ciepło, w środku zdjęcie wejściowe).

Dostępne jest również narzędzie do selektywnej zmiany nasycenia barw. Możliwa jest regulacja
nasycenia osobno dla cieni lub obszarów jasnych.
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a) Nasycenie (światło) = 0.00, b) Nasycenie (światło) = 2.00,
c) Nasycenie (cień) = 0.00, d) Nasycenie (cień) = 2.00.

4.8. Transformacje obrazu
Narzędzie to umożliwia wykonanie obrotu obrazu o 180°, a także 90° (zgodnie z kierunkiem
wskazówek zegara oraz przeciwnie do ruchu wskazówek). Możliwe jest również kadrowanie oraz
odbicie obrazu w pionie lub w poziomie. Transformacje obrazu dozwolone są w dowolnym momencie
podczas wykonywania kompresji dynamiki, ale po ich wykonaniu nie można już ponownie
wygenerować obrazu HDR.
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Narzędzie do kadrowania służy do wycięcia prostokątnego obszaru ze zdjęcia. Obszar
zaznaczany jest za pomocą markizy na zdjęciu. Zaznaczenia można dokonać myszą lub ustawiając
odpowiedni rozmiar i klikając przycisk "Utwórz zaznaczenie".
Możliwe jest zablokowanie stosunku szerokości do wysokości (np. format panoramiczny 16:9).
Wybór tego ustawienia jest również uwzględniany przy zaznaczaniu obszaru za pomocą myszy. Obszar
zaznaczenia można przesuwać po zdjęciu myszą, trzymając wciśnięty klawisz Shift.

5. Przetwarzanie wsadowe
Opcja przetwarzania wsadowego przydatna jest, gdy do przetworzenia jest wiele sekwencji
dużych zdjęć. Użytkownik tworzy dla easyHDR listę zadań, a następnie nakazuje programowi je
wykonać w zautomatyzowany sposób. Poniżej przedstawione jest okno jakie ukazuje się po kliknięciu
na Plik -> Przetwarzanie wsadowe.
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5.1.Tworzenie listy zadań
Każde zadanie jest oddzielną sekwencją zdjęć. W celu dodania nowego zadania należy kliknąć
na przycisk „Dodaj zadanie”, a następnie wskazać wszystkie zdjęcia należące do danej sekwencji. Po
utworzeniu zadania nadal istnieje możliwość dodania do niego nowych zdjęć (przycisk „Dodaj
zdjęcia”). Oczywiście można również usunąć całe zadanie lub usunąć z wybranego zadania wskazane
zdjęcia (przycisk „Usuń”). Jako zadanie traktowane są również pojedyncze zdjęcia (przetwarzanie
LDR) oraz wcześniej przygotowane projekty (przycisk „Dodaj projekt”).
Istnieje również automatyczny sposób tworzenia zadań z wykorzystaniem opcji „Dodaj
katalog”. Po pierwsze sekwencje zdjęć należy umieścić w odpowiednio przygotowanej strukturze
katalogów. Jeśli katalog, który ma zostać przeszukany to: C:\Zdjęcia, to w nim powinny znajdować się
podkatalogi zawierające sekwencje zdjęć (jedna sekwencja w jednym podkatalogu) – np.
C:\Zdjęcia\Drzewa. Rezultaty przetwarzania znajdą się (domyślnie) w głównym katalogu (w tym
przykładzie C:\Zdjęcia). W celu utworzenia odpowiedniego drzewa katalogów oraz umieszczenia w
nim odpowiednich plików (zdjęć) można użyć dowolnego menedżera plików (Mój Komputer, czy Total
Commander).
Można również użyć alternatywnej metody tworzenia listy zadań w przypadku, gdy wiele
sekwencji zdjęć umieszczonych jest w jednym katalogu (wszystkie sekwencje powinny składać się z tej
samej liczby zdjęć). Program sortuje pliki odnalezione we wskazanym folderze i grupuje je wybierając
po kolei do każdej z grup wskazaną liczbę plików. Każda z tak powstałych grup to oddzielne zadanie.
Istnieje również opcja automatycznej generacji listy zadań zawierających tylko po jednym
zdjęciu (przetwarzanie LDR).
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5.2. Ustawienia kompresji dynamiki i generacji HDR
Zadania, które są projektami programu easyHDR mają swoje własne, pre definiowane
ustawienia kompresora dynamiki oraz generatora obrazu HDR. W przypadku zadań utworzonych dla
sekwencji zdjęć należy manualnie dokonać przypisania pliku z ustawieniami. W tym celu wystarczy
zaznaczyć wskazane zadanie, ustawić odpowiednio suwaki (lub wczytać ustawienia z pliku) i kliknąć na
przycisk „Użyj dla wybranego zadania”. Jeśli ustawień nie zapisano po zmianie pozycji suwaków, to
pojawi się okno dialogowe z zapytaniem o to czy program ma zapisać aktualne ustawienia, czy zastąpić
je wczytanymi na nowo z innego pliku. Modyfikacja ustawień generatora HDR jest jeszcze prostsza.
Wystarczy zaznaczyć wybrane zadanie na liście i ustawić wybrany parametr. Zmiana jest
zastosowywana natychmiastowo.

Więcej na temat projektów i plików ustawień kompresora dynamiki znaleźć można w rozdziale 7.
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5.3. Opcje zapisywania oraz uruchomienie przetwarzania
Kolejnym krokiem jest wybór formatu plików wyjściowych oraz katalogu, do którego rezultaty
mają zostać zapisane. Nazwa wyjściowego pliku tworzona jest w następujący sposób:
[nazwa zadania].[rozszerzenie odpowiednie do wybranego formatu].
W tym momencie można już wykonać utworzoną listę zadań. Kliknięcie na przycisk „Wybrane
zadanie” powoduje wykonanie tylko jednego, zaznaczonego na liście zadania. Kliknięcie na „Wszystkie
zadania” spowoduje, że wszystkie zadania z listy zostaną przetworzone, a rezultaty automatycznie
zapisane we wskazanym katalogu.

5.4. Tworzenie tylko obrazów HDR
Gdy wybrana jest opcja „Zapisz otrzymany obraz HDR” oraz wyłączona jest opcja „Zastosuj
kompresję dynamiki”, to rezultatem wykonania zadań będą tylko pliki typu Radiance RGBE (*.hdr).
Nie zostanie wykonana operacja kompresji dynamiki (nie powstaną pliki JPEG, czy TIFF). Opcja ta jest
bardzo wygodna, gdy do przetworzenia jest wiele sekwencji zdjęć, a użytkownik chce zachować pełną
kontrolę nad przetwarzaniem każdej z nich, poprzez ręczne ustawianie parametrów kompresji.
EasyHDR wygeneruje automatycznie (bez udziału użytkownika) pliki *.hdr, które z kolei mogą być
później wczytane manualnie do programu i poddane przetwarzaniu. Dzięki temu można zaoszczędzić
czas na wczytywaniu dużych sekwencji zdjęć (użytkownik zamiast wczytywać sekwencję np. 7 zdjęć po
prostu wczytuje 1 plik *.hdr). Opcja ta dostępna jest tylko dla metody True HDR.

6. Importowanie zdjęć w formacie RAW
EasyHDR posiada wbudowany graficzny interfejs obsługi programu DCRAW, służącego do
konwersji wielu różnych surowych formatów zdjęć (RAW). Przed wygenerowaniem obrazu HDR z
sekwencji obrazów RAW należy je najpierw przekonwertować do formatu 48-bit TIFF. Robiąc to nie
ulegną straceniu żadne detale zdjęcia (jak to ma miejsce przy konwersji RAW do JPEG), ponieważ dane
zawarte w formacie RAW są zwykle 12 bitowe, a w wyniku konwersji zapisane są w formie 16 bitowej
(4 bity zapasu).
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Możliwe jest również bezpośrednie wczytanie zdjęć w formacie RAW, podobnie jak to
wykonywane jest w przypadku JPEG, czy TIFF. EasyHDR przekonwertuje pliki automatycznie.

a) JPEG, b) Przetworzony RAW.
© Christian Carneiro

Czym są zdjęcia w formacie RAW?
Zdjęcia w formacie RAW to po prostu pliki zawierające surowe dane odczytane z matrycy CCD/
CMOS aparatu. Zawierają one również dodatkowe dane jak np. ustawienia ekspozycji.
Komórki światłoczułe matrycy są czułe na natężenie światła zogniskowanego na nich. Nie są
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one w stanie określić barwy światła. W celu uzyskania informacji o barwie światła, typowa matryca
CCD/CMOS pokryta jest siatką filtrów barwnych (tzw. matryca Bayera). Zdjęcie surowe jest czarnobiałe i wygląda jakby było pokryte siatką (zdjęcie poniżej). Pojedyncza grupa filtrów składa się z 4
pikseli (RGGB), zatem kolorowy obraz powinien mieć połowę rozdzielczości matrycy (1 grupa pozwala
na uzyskanie 1 kolorowego piksela). W praktyce stosuje się interpolację barwy, dzięki czemu
uzyskiwane zdjęcie ma taką samą rozdzielczość jak matryca CCD/CMOS.

Zdjęcia RAW: czy to HDR czy LDR?
Zanim aparat cyfrowy zapisze wykonane zdjęcie w formacie JPEG wykonywany jest na
surowych danych szereg czynności. Następuje interpolacja koloru, zastosowany jest balans bieli,
wyostrzenie, redukcja szumu, a także kompresja dynamiki tak by 12 bitowe dane wpasować w 8 bitowy
format. Dopiero wtedy następuje stratna kompresja obrazu i zapis do pliku typu JPEG. Kompresja
dynamiki wykonywana jest za pomocą nieliniowego przekształcenia wartości luminancji pikseli
(operator globalny). Krzywa kompresji zbliżona jest kształtem do logarytmu, a jej wartości zapisane są
w formie tablicy. Czułość sensora CCD/CMOS na natężenie światła jest liniowa, w przeciwieństwie do
czułości siatkówki w ludzkim oku. Dlatego zastosowanie nieliniowej kompresji jest niezbędne w celu
uzyskania naturalnego obrazu. Oczywiście zastosowanie kompresji powoduje pewną utratę danych w
wyniku kwantyzacji. Zdjęcie JPEG reprezentuje jednak mniej więcej tą samą dynamikę sfotografowanej
sceny co obraz RAW, choć dynamika ta jest skompresowana. Podsumowując, wykorzystanie w obróbce
zdjęć RAW zamiast JPEG nie daje możliwości uzyskania obrazu o wyraźnie większej dynamice, ale
pozwala na uzyskanie w nieco lepszych rezultatów ze względu na brak utraty detali w wyniku
kwantyzacji czy stratnej kompresji danych.
Należy pamiętać, że dynamika możliwa do zarejestrowania przez aparat cyfrowy nie jest równa
dynamice wykorzystanego w aparacie przetwornika analogowo-cyfrowego (w większości przypadków
12 bit). Prawdziwa dynamika związana jest ze stosunkiem sygnału do szumu (SNR) połączonych:
sensora oraz przetwornika. Dzisiejsze (dobre) aparaty cyfrowe charakteryzują się dynamiką na poziomie
70dB, lub większą. Wartość 70dB oznacza stosunek sygnału do szumu na poziomie około 3160:1.
Teoretyczna dynamika przetwornika 12 bitowego to 4096:1..
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7. Projekty i ustawienia
EasyHDR pozwala na zapisywanie do pliku ustawień parametrów kompresji dynamiki, jak
również całych projektów (z dołączonym plikiem ustawień). Aby wczytać lub zapisać ustawienia
kompresji dynamiki należy wybrać odpowiednio: Ustawienia->Wczytaj ustawienia lub
Ustawienia->Zapisz ustawienia.
Istnieje możliwość powrotu do ustawień standardowych, a także powrotu do wcześniej
załadowanych ustawień, jeśli wykonane zostały jakieś modyfikacje. Jeden z 10 ostatnio wczytanych
plików ustawień może być z łatwością ponownie wczytany po kliknięciu w rozwijalne menu na pasku
narzędzi.

Gdy zapisywany jest projekt programu easyHDR, tworzony jest również plik zawierający
ustawienia kompresji dynamiki. Gdy projekt zostaje zapisany w tym samym katalogu, gdzie znajdują
się związane z nim zdjęcia, wtedy zapisywane są tylko nazwy plików. W takim przypadku cały projekt
(zdjęcia + plik projektu + plik ustawień) może być przeniesiony do innego katalogu. Gdy projekt jest
zapisywany do innego katalogu, wtedy zapisywane są całe ścieżki. W wyniku tego pliki projektu nie
mogą zostać przeniesione do innych katalogów.
Narzędzie do przetwarzania wsadowego pozwala na powiązanie wcześniej zapisanych plików
ustawień kompresji dynamiki z zadaniami do przetworzenia. Istnieje również możliwość dodania
projektów jako zadań (z ich własnymi ustawieniami).

8. Zapisywanie rezultatu
EasyHDR potrafi zapisywać rezultaty w formatach: TIFF, JPEG oraz BMP. Umożliwia również
zapisanie wygenerowanej mapy radiacyjnej w formacie Radiance RGBE (*.hdr), choć operacja ta jest
dozwolona jedynie w oknie „Tworzenie obrazu HDR”.
JPEG (Joint Photographic Experts Group)
Pliki zapisywane w tym formacie zajmują stosunkowo niewiele miejsca na twardym dysku.
Osiągnięte jest to w wyniku zastosowania stratnej kompresji danych - utrata jakości. Inną wadą jest
możliwość zapisania zdjęć tylko w formacie 24-o bitowego koloru. Z tego względu zapisywanie zdjęć
w tym formacie zalecane jest tylko w ostatnim kroku, przed ich publikacją w Internecie, czy przed
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wydrukiem. Jeśli zapisywane zdjęcie ma być później znów wczytywane przez jakikolwiek program w
celu dalszej obróbki najlepiej zapisać je w formacie TIFF.

TIFF (Tagged Image File Format)
Format TIFF pozwala na bezstratny zapis danych. Oznacza to, że zdjęcie można wczytywać i
zapisywać nieskończoną ilość razy bez jakiejkolwiek utraty jakości (w przeciwieństwie do JPEG).
EasyHDR pozwala na zapis pliku bez zastosowania, lub z zastosowaniem kompresji bezstratnej. Sposób
kompresji (ZIP-in-TIFF) jest podobny do zastosowanego w archiwizowaniu plików ZIP. Należy mieć na
uwadze, że niektóre starsze programy mogą nie obsługiwać w ten sposób skompresowanego formatu i
wtedy należy wybrać opcję braku kompresji.
EasyHDR pozwala również wybrać pomiędzy formatem 24 a 48 bitowym. Jeśli zapisywany
obraz ma być poddany znaczącej obróbce w innym programie graficznym, lub np. ponownie
przetworzony przez easyHDR, lepiej jest zapisać go w formacie 48 bitowym. Dzięki temu nie nastąpi
zauważalna utrata jakości.
Transferowanie nagłówków EXIF
EasyHDR potrafi transferować nagłówki EXIF z obrazów wejściowych do wyjściowych.
Wykorzystuje w tym celu program jhead.exe lub exiftool.exe. Exiftool potrafi transferować pełną
informację EXIF z i do wszystkich formatów plików. Jhead pozwala na transfer podstawowych tagów
EXIF z JPEG do JPEG.
EasyHDR umieszcza dodatkowy tag w danych EXIF zawierający informacje o zdjęciach
wykorzystanych do generacji obrazu HDR.

9. Ustawienia programu
Większość ustawień programu jest automatycznie zapisywana, w momencie jego wyłączenia
(np. auto podgląd, stopień kompresji JPEG, format zapisywanych obrazów itp.). Jest jednak kilka opcji,
które zmieniane są tylko manualnie przez użytkownika. Opcje te dostępne są w
Ustawienia->Ustawienia Programu – okno poniżej:
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Miejsce przechowywania danych tymczasowych: Użytkownik może wskazać miejsce
przechowywania przez easyHDR plików tymczasowych. Domyślnie wybrany jest standardowy katalog
tymczasowy Windows. Opcja ta powinna być zmieniana wtedy, gdy na danej partycji dysku jest zbyt
mało miejsca. Ilość niezbędnego miejsca zależy od rozmiaru wczytywanych zdjęć oraz od ilości zdjęć
we wczytywanych sekwencjach. Dla przykładu: 5 zdjęć po 8 Mpix wymagają około 120 MB wolnej
przestrzeni. Z kolei pięć zdjęć 48-bit TIFF (lub RAW) o tej samej wielkości, wymagać będzie 240 MB.
Należy upewnić się, czy ilość wolnego miejsca na dysku będzie wystarczająca.
Obsługa wielordzeniowych procesorów: EasyHDR jest w stanie wykorzystać jednocześnie
wiele rdzeni procesora (2, 4 lub nawet więcej), jeśli są one dostępne. Wielowątkowość jest jednakże
wykorzystana tylko w przypadku niektórych funkcji – tam gdzie to może znacznie wpływać na
przyspieszenie pracy i jednocześnie było możliwe (niektóre algorytmy nie mogą być efektywnie
wykonywane z wykorzystaniem technik przetwarzania równoległego). Użytkownik może określić
maksymalną ilość rdzeni procesora jaką program może wykorzystać – oddzielnie dla trybu normalnego
oraz dla trybu przetwarzania wsadowego. Należy podkreślić, iż w przypadku gdy maksymalna,
określona ilość rdzeni do wykorzystania jest równa ilości dostępnych w procesorze rdzeni, to program
będzie zajmował w niektórych momentach pracy prawie 100% czasu procesora. Może to powodować
chwilowe, znaczne spowolnienie działania innych programów.
Okna otwierania i zapisywania zdjęć: Można tutaj wybrać podstawowy typ podglądu plików
w oknach otwierania i zapisywania obrazów. Dostępne typy to: „miniatury”, „lista” oraz „szczegóły”.
Zachowanie programu po generacji HDR: Na tej stronie skonfigurować można automatyczną
redukcję rozmiaru – poprzez podanie maksymalnego rozmiaru podglądu zdjęcia. Można również
wybrać opcję automatycznego generowania podglądu, po tym jak zakończony zostaje proces generacji
HDR lub kliknięty został przycisk „przetwarzanie LDR”.
Pytanie o potwierdzenie: Możliwość włączenia/wyłączenia dialogów ostrzegających o: próbie
tworzenia nowego projektu, próbie zapisu rezultatu przy włączonej opcji redukcji rozmiaru, o
wciśnięciu przycisku „Wszystko” oraz o generacji średniej z obrazów zamiast mapy radiacyjnej HDR.
Różne: W miejscu tym można włączyć opcję pozwalającą na wyświetlanie wielu zasobników
narzędziowych jednocześnie (np. narzędzie edycji krzywych oraz parametry kompresji dynamiki).
Ustawienie to zalecane jest przy pracy z dużą rozdzielczością ekranu. Możliwe jest również włączenie/
wyłączenie okienek wyświetlających podpowiedzi dla niektórych suwaków i przycisków. Można też
wyłączyć automatyczną generację podglądu w przypadku, gdy zaznaczany jest maską nowy fragment
zdjęcia. Inna opcja pozwala na rejestrację easyHDR jako programu podstawowego do wczytywania
plików *.hdr.
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