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1. Começo rápido
a) Tire um par de fotos idênticas usando tempos de exposição diferentes, distintas sensibilidades
ASA ou simplesmente brinque com o diafragma. Geralmente os melhores resultados são obtidos
com diferenças nos valores EV (valores de luz, EV: Energy Value) entre um e dois stops
(diafragmas) de diferença entre cada foto. O EasyHDR lhe permitirá carregar suas fotos .jpeg ou
qualquer outro formato profissional, como o. RAW, .Tiff e o .Fit.
b) Faca clic em → Abril, e logo selecione todas as fotos desde a seqüência que deseja combinar no
HDR. Você pode inclusive carregar só uma foto e utilizar a melhora do LDR (Low Dynamic
Range). Sempre se mantém a possibilidade de abrir fotos adicionais ou de apagar aquelas
carregadas por engano.
c) Clique no botão “Criar o HDR” se deseja criar o mapa de radiância de rango dinâmico alto (o
HDR, de High Dynamic Range) desde a seqüência de fotos carregada anteriormente ou, no
botão “Melhoramento LDR” se é que deseja trabalhar somente com uma foto. Se escolher
combinar suas imagens numa foto HDR, então aparecerá outra janela com as opções de criação
do HDR. Confira que os valores EV sejam os corretos (Eles são calculados em base aos dados
EXIF dos arquivos, ou no caso em que não se disponha deles, o programa fará uma estimação) e
escolha as opções adequadas (o tipo da resposta da curva e o filtro Anti-Blooming).
d) Se as fotos escolhidas estivessem desalinhadas entre si, se poderá então escolher uma das duas
opções de alinhamento antes de gerar a foto HDR. O alinhamento automático e capaz de
compensar as inclinações (Tilt-Shift) da perspectiva, assim como um mau alinhamento da
rotação da imagem. A pesar disto, ao decidir-se pela opção manual, terá muito mais controle
sobre o processo inteiro. A ferramenta de alinhamento manual e capaz de compensar
inclinações, a escala, a rotação e a perspectiva. Para isso você deverá escolher sua foto principal
(a foto de base) e colocar os pares de pinos de referencia (cada par esta estrategicamente
marcado com uma cor diferente), de modo a que eles apontem exatamente ao detalhe visível na
foto de base, e a partir daí, com as outras fotos que serão alinhadas a esta.
e) Na maioria dos casos, entretanto, o ajuste automático do alinhamento será mais do que
suficiente. Simplesmente escolha uma imagem de base a partir da qual esta função alinhará as
outras imagens e clique em “Aplicar”. Uma vez que o processo de alinhamento estiver
completo, se poderá guardar a foto transformada para seu uso futuro. Este procedimento pode
ser realizado antes ou depois de ter gerado a foto HDR.
f) Uma vez realizado o alinhamento, se está em condições de gerar nosso mapa de radiância de
alto rango dinâmico (HDR). Também se pode escolher guardar a imagem recém gerada como
um arquivo no formato de radiância RGBE (de extensão .hdr). Em vez de produzir um
verdadeiro mapa de irradiação HDR, podemos juntar a seqüência de fotos usando um logaritmo
pseudo-HDR chamado “Smart Merge”, ou simplesmente de calcular a media ponderada das
fotos carregadas (Stack). No caso de ter que processar muitas fotos grandes simultaneamente, é
aconselhável ligar a Redução de tamanho HDR (para a pre-visualização).
g) Do momento em que se gera a imagem HDR, o Tone Mapping (mapeamento dos tons) e o ajuste
do tamanho são regulados automaticamente (Redução do tamanho da vista previa do Tone
Mapping), de modo que o processo da vista previa seja o mais rápido possível. Neste momento,
se desejar, poderá regular manualmente os parâmetros usando a barra de deslizamento, a edição
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manual do histograma, e a ferramenta de ajuste da curva.
h) Enquanto estiver usando o “Clipping” (Termo inglês referente a juntar partes de uma imagem
num quadro segurando-as por meio de clipes, ao contrario do que a clipagem sugere em
português), utilize a opção das áreas sub-expostas e sobre-expostas. As áreas clipadas
começarão a piscar em vermelho e azul respectivamente.
i) Havendo terminado de selecionar os melhores parâmetros para sua imagem , esta já estará em
condições de produzir a imagem completa sobre a qual poderá apreciar o resultado final. Para
isso, deverá apertar o botão “Processar Tudo”. A redução do tamanho então é apagada
automaticamente (Quando se a estabelece em 1X). Uma vez que a redução for apagada, será
possível visualizar alguma área da imagem na sua resolução máxima; deste modo você poderá
testar vários parâmetros do Tone Mapping em tempo real, enquanto mantém o produto em seu
detalhe máximo. Observe que ao pressionar o botão “Processar Tudo”, a redução do tamanho da
imagem (definida na janela de geração do HDR) não se apaga. Em tal caso, para poder processar
a foto na sua resolução máxima, se devera proceder a calcular o mapa de radiância de alto rango
dinâmico (HDR para nos).
j) Antes de processar sua foto, talvez queira provar algum dos filtros incluídos no programa. Se
dispõe de filtros de desfoque, aumento da nitidez, remoção do ruído, balance do branco, balance
da amostra/meta e da regulação do tom da cor. O processamento da imagem se realiza em base a
informação de pontos flutuantes, pelo que não existe perda de qualidade na aplicação destes
filtros devido a compressões pouco otimizadas ou à quantificação.
k) Já pode guardar o resultado (Arquivo-->Guardar). Ao guardar a foto como um .jpeg, escolha a
foto original desde onde se copiarão os dados EXIF (se existirem). Observe que easyHDR
colocará alguns campos adicionais que com uma lista das imagens que foram usadas na
obtenção do resultado final. Para os melhores resultados, guarde sua foto como um .Tiff de 48
bits (16 bits por canal).
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2. Gerando o mapa de radiância de alto rango dinâmico HDR
2.1. Tomando as fotografias
O rango dinâmico (ou o espectro da luminosidade) é a diferença entre as partes mais claras e
mais escuras de uma cena fotografada. A visão do ser humano pode acomodar (em termos gerais) o
rango dinâmico de 1014: 1 (desde uma estrela até a luz solar intensa). Essa adaptação à luz e obtida
graças a reações químicas, já que nosso Iris não é tão flexível assim. De fato, o olho humano cobre o
rango dinâmico de 1000.000:1 de uma só vez, o que é suficiente para cobrir as necessidades das cenas
no mundo real.

Em comparação a isto, o rango dinâmico de uma câmera digital é de geralmente 1000~4000: 1 e
no caso das telas de computador normais, geralmente este rango e muito mais reduzido ainda
(aproximadamente um 400:1). A pesar disto, não tudo é noticia ruim. Ao ter a capacidade estendida para
cobrir espectro tão amplio, o olho humano não é capaz de perceber as pequenas mudanças no brilho de
uma cena. A nossa percepção fora isso é logarítmica, em vez de linear, o que faz com que as câmeras
digitais e as telas de computador estejam avantajadas com respeito a nosso olho, em matérias de
variações da percepção.
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A resposta do sensor da câmera (Seja este um CCD ou um CMOS) é relativamente lineal. Uma
imagem RAW de 12 bits e convertida numa foto de 8 bits por canal usando uma curva de compressão
que fica guardada no LUT (De Look Up table, em inglês) dentro da maquina, de modo que o rango
dinâmico completo que um equipamento pode incluir esta comprimido (encaixado melhor dito...) dentro
de um valor de 8 bits (0...255).
Os detalhes com mais brilho devem ser claramente visíveis na exposição mais breve, e os
detalhes mais escuros deverão ser vistos na exposição mais lenta. Se recomenda estabelecer os tempos
de exposição de modo a que a diferença entre as exposições seja de entre 1-2 EV (Stops, ou diafragmas
de diferença entre si). Na maioria dos casos, três imagens serão mais do que suficiente. As fotos poderão
ser compensadas manualmente, ou com o computador da câmera; Neste ultimo caso se usaria a função
AEB (do termo em inglês Auto Exposure Bracketing) presente na quase totalidade das maquinas
fotográficas contemporâneas de um certo nível.

Para obter os melhores resultados, entretanto, as imagens não deverão estar desalinhadas entre si
(a pesar da opção de alinhamento automático e manual dentro do programa), pelo que é recomendável o
uso de um tripé.

2.2. Carregando a seqüência de imagens
Para poder carregar a seqüência das imagens tem somente que clicar em “Arquivo → Importar
Imagem/Imagens” e selecionar todas as fotos que deseja incluir na seqüência. Naturalmente pode
carregar só uma, ou tirar alguma(s) que tenha(m) sido carregada(s) incorretamente. De ter importado
somente uma foto, será capaz de editá-la usando os operadores do Tone Mapping usados nas imagens
HDR. Esta função se denomina “Melhoria LDR”. O easyHDR também importa as fotos que você arrasta
e solta com o mouse sobre a janela principal do programa.
O easyHDR admite as fotos no formato .jpeg, assim como os .tiff de 24 ou 48 bits. O programa
incorpora alem disso, um conversor de arquivos .raw (o DCRAW) que é capaz de importar todos os
formatos RAW dos fabricantes mais conhecidos. Também está permitido carregar o formato de arquivos
FITS, muito usado na fotografia astronômica. Adicionalmente se podem carregar os arquivos Tiff de
pontos flutuantes de 96 bits e de radiância RGBE (o .hdr).
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2.3. Correção da aberração cromática
A Aberração cromática é um dos defeitos óticos das lentes. Esta acontece quando a objetiva ou
lente não focaliza os comprimentos das ondas da luz em um só ponto, devido aos distintos índices
refratários para os vários comprimentos das ondas. Numa foto, este efeito se apresenta como uma
“aureola” colorida na vizinhança dos objetos claro-escuros na foto. O efeito se torna ainda mais visível à
medida que se aproxima aos bordes da imagem, enquanto se torna quase imperceptível (ou inexistente
simplesmente) à medida em que se aproxima ao centro. A Aberração cromática pode ser muito reduzida
nas lentes acromáticas mais caras, porem existe também um método muito eficaz de redução do efeito
na foto, mesmo se esta foi tirada com equipamento amador típico (Lente zoom de plástico...)
No easyHDR Pro dispomos uma ferramenta de correção manual da aberração cromática que lhe
permite retocar suas fotos e aumentar a sua qualidade. Esta deve ser usada logo após o carregamento da
imagem, antes que elas sejam alinhadas ou usadas na fabricação de uma imagem HDR.
Logo após ter ligado a ferramenta, selecione alguma de suas fotos desde a seqüência que será
usada no processo de vista previa. Você pode selecionar a foto ao mover o cursor do mouse sobre a
janela de pré-visualização com o botão esquerdo mantido apertado. Ao fazer clic sobre o botão direito,
você poderá selecionar e marcar o Ponto Central da imagem. Na maioria dos casos este deveria estar
no centro exato da foto, e é naquele lugar onde a marca standard é estabelecida

A ferramenta de correção da aberração cromática.

As imagens a cor podem ser separadas em três canais: Vermelho, Verde e azul. Devido à
aberração cromática, os três canais não estarão no mesmo ponto de foco. Geralmente o canal vermelho
está um pouco acima do foco, enquanto o azul fica abaixo do canal verde. A ferramenta de correção da
aberração cromática lhe permite intervir ligeiramente sobre o tamanho dos canais vermelho e azul de
modo a fazê-los “encaixar” um com o outro (Graças às barras deslizadoras “Escala(vermelho)” e
“Escala(azul)”. Também dispomos outro parâmetro adicional, a “Correção da Distorção”. Esta pode
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ser utilizada quando parecesse impossível obter resultados satisfatórios usando somente os
modificadores de escala descritos acima. A Correção da distorção atua sobre os fatores de escala da
imagem, fazendo com que eles se comportem de modo ímpar na imagem inteira. A Escala varia
(aumentando ou diminuindo) junto à distancia desde o ponto central. Esta função pode ser muito útil no
caso de utilizar lentes com distancias focais curtas (grande angulares) aonde a distorção na imagem é
quase sempre forte.
Ao mudar os parâmetros e configurações, a pré-visualização ou vista previa é calculada
automaticamente. Você pode comparar a imagem original ao selecionar e ativar o botão “Mostrar
imagem de entrada”, ou ao manter clicado o botão esquerdo do mouse sobre a imagem de vista previa.

Depois de ter selecionado os parâmetros melhores, você pode verificar e validar se estes também
são aplicáveis às outras fotos da seqüência- Deveriam ser, quando as fotos foram tomadas com a mesma
lente. Atenção porem, já que aberturas diferentes do diafragma sim podem alterar os resultados.
Finalmente você pode aplicar a correção a todas as fotos carregadas, ou somente a alguma que
estivesse selecionada. Também é possível guardar esse parâmetro para um uso futuro, ou quando você
quisesse utilizar a correção da aberração cromática no modo de processamento em lotes (modo Batch).
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2.4. Alinhamento
Para poder obter os melhores resultados, com a melhor nitidez e detalhe, se deverá tomar a
seqüência de fotos a serem processadas com a câmera sobre o tripé, e isso nem sempre será possível.
Mesmo as melhores câmeras precisarão de um tempo relativamente longo para captar a seqüência
completa das fotos, e o menor movimento da munheca durante este processo desvirtuará a toma de
fotos, o que em si vai repercutir sobre o alinhamento das fotos entre si.

Alinhamento manual
O easyHDR incorpora uma ferramenta de alinhamento manual incorporada que é usada sempre
que seja preciso alinhar a seqüência de fotos. A ferramenta utiliza um método de superposição plana que
é controlado manualmente pelo usuário por meio da edição dos 4 pinos de alinhamento.

Depois do alinhamento manual

Uma imagem HDR derivada de fotos desalinhadas

A seguir mostraremos o procedimento para gerar um mapa de radiância de alto rango dinâmico usando
uma seqüência desalinhada de fotos:
●

Carregue a seqüência de fotos no programa e clique no botão do “Alinhamento Manual” nas
janelas principais e de “Geração do HDR”.

●

Escolha a boto de base desde a qual se alinharão as outras fotos. Esta foto vai aparecer encima,
no controle da barra de deslizamento esquerdo.

●

Abra alguma das fotos restantes na barra de deslizamento superior da direita. Esta será a foto
que o programa vai transformar, de modo que esteja bem alinhada com a foto base.
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Janela de alinhamento manual: A foto base, assim como a
foto a ser alinhada, são abertas.

A vista da pré-visualização é calculada de acordo às
posições atuais dos pinos (sem transformações ).

●

Estabeleça o lugar aonde os pinos nas fotos serão marcados, de forma a que todos eles apontem
aos mesmos lugares do objeto marcado em ambas fotos. Como conselho, recomendamos alinhar
primeiramente alguma cena da foto com um valor pequeno do zoom, enquanto se “encontram”
objetos parecidos nas fotos, para depois ir fazendo o “fine tuning” usando algum valor alto do
zoom (100~200%) para marcar algum objeto dentro da cena com os pinos. As setas do teclado
também poderão ser usadas para mover um pino: somente tem que clicar sobre o pino e
enquanto mantém o botão do mouse apertado, use as setas para mover-lo à algum lado da foto
onde se pretende soltar-lo. Também, quando se aperta a tecla Shift direita, o pino selecionado se
moverá dez pixels.

●

Repita a operação descrita nos passos anteriores para cada foto, de modo que se consiga um
alinhamento congruente com a base. Note-se que é possível estabelecer posições diferentes para
a foto base com cada par de imagens. Graças a isso não vai ter de selecionar os detalhes da foto
(referenciados pelos pinos) que estão sub ou sobre expostos nas demais fotos.

●

Clique no botão “Aplicar”. As fotos serão alinhadas e na próxima etapa se poderá gerar o mapa
de radiância de alto rango dinâmico (A foto HDR...).

O pino azul mostra o mesmo ponto em ambas as imagens
carregadas. A pré-visualização é calculada e mostrada
abaixo, na barra de deslizamento da esquerda.

Todos os pinos estão em suas posições. O estilo da prévisualização está em “Diferença”

12/41

http://www.easyhdr.com/

easyHDR PRO 1.70

7 de novembro de 2009

Os pinos deverão estar bem distribuídos sobre a foto. No melhor dos cenários, eles estarão
distribuídos nas esquinas. Colocá-los perto demais uns dos outros ou sobre a mesma linha, provocará
erros de alinhamento consideráveis, razão pela qual isso terá que ser evitado. O aplicativo calcula uma
nota aproximativa (de 0 a 100) que o ajuda a alinhar os pinos corretamente. Qualquer valor por abaixo
de 50 não dará bons resultados.
No caso em que não precise da correção da perspectiva, poderá sempre apagar esta função e usar
a ferramenta do alinhamento manual para compensar as diferenças de basculação (ou basculamento),
escala e rotação. Nesse caso especifico, se usam somente três pinos. Adicionalmente se admite a
correção exclusiva do basculamento (do termo “ Tilt-Shift” em inglês) quando se usa um só pino.

Alinhamento automático
Também dispomos uma ferramenta de alinhamento automático. Ela tem duas opções, que
podem compensar somente o basculamento (Shift) ou o basculamento e o mau alinhamento obtido
durante a rotação. Na grande maioria dos casos esta ferramenta será mais do que suficiente, não sendo
preciso entrar no modo manual de alinhamento. A função alinhará as fotos de acordo com a foto de base
estabelecida pelo usuário. Geralmente, os melhores resultados serão obtidos ao usar uma foto bem
exposta.

Guardando as fotos alinhadas
Ao utilizar o alinhamento (Automático ou manual), se poderá guardar as fotos transformadas
para seu uso posterior. Os arquivos são guardados num diretório escolhido pelo usuário, e o sufixo
“easyHDR” será agregado ao nome dos arquivos.
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Desfazendo o alinhamento
Quando os resultados do alinhamento não convencem muito (no caso da opção automática) e se
deseja passar ao modo manual de edição, então é possível desfazer as mudanças já feitas sem perder
nenhuma qualidade na imagem. Para fazer isso, simplesmente use o botão “Desfazer o Alinhamento”.

2.5. Gerando o mapa de radiância de alto rango dinâmico (HDR)
Há varias opções disponíveis neste passo. Como primeira coisa, deverá tirar da lista das fotos
aquelas imagens que não serão usadas durante o processo de geração do mapa de radiância (Foto HDR).
Depois de carregar a seqüência das fotos no aplicativo, clique no botão “Gerar o HDR”. Uma
janela com as opções de criação da imagem HDR vai aparecer. Ela oferece três algoritmos que podem
gerar seja uma imagem HDR verdadeira (True HDR) ou uma imagem pseudo HDR (Smart Merge e
Image Stacking).

As opções em comum para todos os algoritmos são:
●

Alinhamento: Se a seqüência das fotos não estivera bem alinhada, use as opções de
alinhamento manual ou automático. A solução automática compensara os erros de basculacao e
desalinhamento rotacional. Para obter maiores informações sobre este tema, por favor, sirva-se
consultar o parágrafo 2.3.

●

Seleção da foto: Existe a possibilidade de escolher as fotos que você não quer que seja usada
pelo algoritmo (pode ser útil nos testes).

●

Redução do tamanho da imagem HDR: Se as imagens resultantes fossem muito grandes e se
você quisesse provar rapidamente diferentes combinações de parâmetros durante a composição
das imagens HDR (ou se precisa simplesmente de um tamanho reduzido da foto), então poderá
se beneficiar com a opção da redução do tamanho da imagem HDR. Preste atenção, entretanto,
já que esta função não é a mesma oferecida no painel do Tone Mapping (tab 2).
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2.5.1. True HDR
O método True HDR produz um mapa de radiância (imagem HDR...) que representa muito de
perto a radiância real da luz no momento em que a imagem foi captada pela lente no sensor. Este
método requer de valores de exposição (Valores EV) devidamente definidos e corretos para a seqüência
das fotos.
Depois de carregar a seqüência das fotos, clique no botão “Gerar o HDR” . O programa vai ler
os tempos de exposição automáticos, a ASA, e os valores do diafragma usados diretamente desde a
cabaceira dos arquivos .jpeg, .tiff ou .raw e os utilizará para calcular o EV verdadeiro. De não haver os
dados meta (ou meta-dados) EXIF na cabeceira dos arquivos, então as fotos serão distribuídas desde os
rangos mais escuros aos mais claros e os EV serão calculados em base a isso.
Adicionalmente se podem estabelecer os valores da separação dos EV de forma totalmente
manual. Tome nota que estes valores são críticos no processo de calculo do HDR, sobre tudo quando se
deseje obter resultados realísticos. Aprenda mais sobre os valores das exposições. (Em inglês)
Dispõe-se de algumas opções para este algoritmo:
●

Curva de Resposta: Selecione “Standard (JPEG)” se carregou arquivos JPEG, BMP ou TIFFs
que tenham sido processados internamente por sua câmera. Escolha “Standard (RAW)” se
carregou seus arquivos RAW ou TIFFs de 48 Bits provenientes de arquivos RAW ou FIT
previamente convertidos.Esta opção e estabelecida automaticamente pelo programa, a pesar de
ser possível apagá-la para fins experimentais.
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Anti-Blooming : Escolha “ Normal” se houvessem partes muito sobre-expostas em alguma das
fotos na seqüência. Isso reduzirá o efeito “Blooming” (sem tradução oficial ao português) e o
ruído , fazendo com que a imagem HDR se veja muito mais dramática.
Entretanto, se houvesse somente pequenas partes sobre-expostas nas fotos, a configuração
“Normal” degradaria o resultado, razão pela qual é recomendável não usá-lo. Neste caso e
preferível usar o parâmetro “ Nenhum”. O método seletivo não degrada tanto o resultado e ainda
mantém algumas capacidades do filtro Anti-Blooming, a pesar de que pode introduzir algumas
distorções na imagem HDR.

●

Guardando a imagem HDR: Ative esta opção e escolha o diretorio e o nome de arquivo aonde
se pretende guardar a imagem HDR usando o formato de radiância RGBE (*.hdr). Atenção,
porque somente neste passo poderá guardar sua imagem HDR.

A continuação mostramos duas fotos HDR com o filtro Anti-Blooming colocado primeiramente em
“Nenhum” e logo em “Normal”:

2.5.2. Smart Merge (Fusão inteligente)
Este método não gera uma imagem HDR puramente tal. Em vez, ele funde as fotos, ponderando
e dando maior ênfase às áreas melhor expostas. Já que as áreas sub e sobre expostas são rejeitadas, o
resultado obtido contem todos os detalhes visíveis em todas as fotos de diferentes exposições da
seqüência. O método em si usa um operador local (veja a sessão 3), e é por isso que ele pode chegar a
introduzir um leve efeito Halo (parágrafos 3.4 e 3.5).
O resultado não é uma imagem HDR (desde um ponto de vista científico), porem de fato ela
pode chegar a ver-se muito mais realista do que as próprias imagens HDR obtidas com o método “True
HDR”.
Depois da criação de uma imagem neste método, esta é passada pelo Tone Mapping com os
algoritmos disponíveis tais como nos casos do True HDR ou o Image Stacking. Para chegar aos
resultados mais realísticos, sugerimos tentar fazer o Tone Map da foto primeiro com o operador
“Mascara” desligado. Ligar e usar o “Gama” será a próxima etapa.
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a), b) e c): Fotos com exposições diferentes (Seqüência de fotos carregada no easyHDR). d) Uma imagem HDR gerada
com o método Smart Merge, e com o Tone Map já realizado. (parâmetros standard do Tone Map, somente com o Gama
modificado e levado à 1.30 ).

2.5.3. Image Stacking (Agrupação de fotografias)

O Stacking é um método muito usado em astronomia, e consiste na fusão de varias fotos (iguais)
e do cálculo do valor médio das imagens carregadas. O valor da luminância de cada pixel é a suma do
sinal real e naturalmente, do ruído. No caso de uma cena fotografada estática, o sinal capturado desde
cada pixel será constante para cada foto tomada com os mesmos parâmetros de exposição, enquanto o
ruído será aleatório.
O objetivo de tomar a media das imagens neste caso e de chegar a um BIAS constante,
facilmente eliminável de uma imagem com um simples aumento no contraste. Em outras palavras, ao
tirar a media das fotos, a relação de sinal a ruído (o SNR) aumenta, assim como o rango dinâmico
também se expande, o que provoca uma melhoria nas áreas mais escuras da foto.
No exemplo que apresentamos a continuação, mostramos a comparação entre fotografias
tomadas de diferentes maneiras: Uma foto tirada desde um simples fotograma; Uma segunda foto (no
meio) processada com a calibração LDR e a da direita, produzida com um stack ou grupo de cinco fotos
produzidas por uma clássica Canon EOS 350D utilizando os mesmos parâmetros para tomas as tomas
(Exposição de 25 segundos, em ASA 400 com o diafragma 3,5).
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Você pode inclusive agrupar distintas fotos em vez de gerar a imagem HDR. O resultado se
apresentará na forma de uma foto de rango estendido, a pesar de não se poderá dar ao luxo de chamar-se
foto HDR, já que as fotos carregadas na seqüência não estarão calibradas e a escala da luminância não
será real. A pesar disso, os resultados deveriam ser agradáveis à vista em todo caso.

3. Tone Mapping
Ao criar uma foto HDR, a primeira coisa que se deverá fazer é o Tone Mapping (Ou
Mapeamento dos Tons, do termo em inglês )para que a foto seja visível na tela do micro e se posa
guardá-la ou imprimir. Graças ao Tone Mapping o rango dinâmico da fotos e preservado
completamente, sendo “encaixado” à capacidade do meio de apresentação ou à do formato em que se a
está guardando.
O resultado é de fato o que vem a chamar-se imagem LDR (foto de baixo rango dinâmico, ou
Low Dymanic Range, na sua terminologia original), que contem todo o rango dinâmico da cena
fotografada. Pelo tanto, é um erro chamar esse resultado uma “foto HDR”.Essa deveria ser chamada (ao
menos tecnicamente) um mapa de radiância de alto rango dinâmico de tons mapeados.
Ao produzir uma imagem HDR a redução do tamanho é acendida automaticamente (de modo
predeterminado), o que permite um processamento muito mais rápido cada vez que se mudam as
configurações do Tone Mapping. Uma vez que você encontra a melhor configuração para sua imagem,
deverá pôr a função da redução do tamanho em “1x”, ou clicar no botão “ Processar Tudo”.
Enquanto a redução do tamanho estiver apagada (Posta em 1x) será possível ver a prévisualização de uma área selecionada da foto na sua resolução máxima. Graças a isso, você poderá ver
em tempo real como a foto vai ficar em seu maior grau de resolução.
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O easyHDR o deixará guardar e carregar as configurações do Tone Mapping. Seguramente os
botões de “Valor Padrão” e “ Desfazer” vão lhe ser muito úteis.

3.1. Operador Global vs. Operador local
Antes de nada, você devera escolher qual operador vai usar. Se o quadradinho de verificação de
nome “ Mascara” (esse e o botão de ligar/apagar o operador) estivesse selecionado, então o operador
local esta acendido. Neste caso, as funções adicionais de compressão local chamadas “ Contraste Local”
também estarão disponíveis para seu uso. O operador global está sempre ligado, de forma predefinida.
O operador global trabalha do mesmo modo para todos os pixels de uma imagem processada,
independentemente da sua posição na tela. O resultado para cada pixel é computado considerando
somente os parâmetros do operador estabelecidos pelo usuário e os valores dos pixels. Isso assegura que
não haja inversões de brilho na foto produzida, o que a vai manter o mais natural possível, à vez
incrementando o rango dinâmico nos meios de apresentação desta (Telas, impressoras, etc.).
O fato de não apresentar inversões de brilho implica que aquelas áreas nas cenas fotografadas
que tinham mais brilho que outras, vão se manterem assim. Essa limitação faz com que seja muito
difícil comprimir o rango dinâmico inteiro sem “lavar” ou descolorar as zonas claras da foto (ou pior
ainda, perder os contrastes locais)
O operador local, por outro lado, é de espaço variável. Os parâmetros locais são computados
para cada pixel independente, fazendo a comparação dele com cada pixel ao seu lado. Por tanto, o
operador local e capaz de obter uma redução do contraste em maior escala, preservando a sua vez os
contrastes locais (os detalhes) e as cores. A pesar disto, quando o efeito e muito forte, a foto vai parecer
pouco natural: As áreas que deveriam ser claras poderiam ficar escuras demais e brilhar, provocando o
“efeito Halo”.
O operador local trabalha de uma forma muito parecida à das adaptações locais e químicas do
nossos olhos, o que em si é um fator que permite à nossa vista captar um alto rango dinâmico. E
importante denotar aqui que na fotografia digital clássica somente se utilizavam os operadores globais
(ex: O processamento do gama dentro da câmera digital).
Os parâmetros do operador global do easyHDR são:

Para o operador “Mascara”:

•

Compressão

•

Forca,

•

Gama

•

Suavidade.

•

Saturação

•

Ferramenta de ajuste da curva

E para o “Contraste local”:

19/41

•

Forca,

•

Rango,

•

Nivel.

http://www.easyhdr.com/

easyHDR PRO 1.70

7 de novembro de 2009

3.2. Operador Global: Compressão, gama e saturação
A transformação da curva do gama é uma função que esta presente na quase totalidade dos
programas de edição de fotos digitais. Ela pode fazer com que a foto fique mais clara ou escura, porem
não causa nenhuma perda de informação já que os valores dos pixels são “clipados” (arredondados) para
o lado do pretos ou do branco. Esta função aplica uma transformação não lineal à curva do gama,
comprimindo o rango dinâmico inteiro na foto. Quando o valor for maior que 1.00, a luminancia dos
pixels nas sombras é amplificada mais do que nas áreas claras, obtendo por tanto, a compressão.
A função “Compressão” aplica uma transformação não lineal parecida à do ajuste do gama. No
entanto, ao contrario da função Gama, esta preserva e inclusive aumenta a saturação das cores. Veja o
exemplo à continuação:

a) Foto com os parâmetros do Tone Mapping predeterminados (Gama=1,00 e Compressão= 1,00 ); b) Gama = 1.40;
c) Compressão=1,80; d) Gama= 0,70, Compressão=1,80.

Ambos os parâmetros deveriam ser usados em combinação para obter os melhores resultados.
No exemplo apenas mostrado, se a foto tivesse ficado clara demais depois do aumento da compressão,
poderá ser escurecida com o controle do gama.
Os operadores do Tone Map - ambos locais e globais- alteram a saturação da cor na foto. A
função “Saturação” se usa para compensar a perda de cor ou para abaixar a saturação no caso de que as
cores tivessem ficado pouco naturais.
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3.3. Operador Global: Ajuste da curva
O ajuste da curva é uma ferramenta muito simples e poderosa à sua vez, que você encontra em
quase todos os aplicativos de edição de imagens. Ele oferece muito mais flexibilidade do que o ajuste do
gama. O usuário edita e manuseia a forma da curva (usando os pontos de conjunção especiais) não lineal
que é usada na compressão do rango dinâmico da foto. Esses pontos podem ser criados simplesmente
com um clique no botão esquerdo do mouse sobre a curva.
Pelo contrario, para remover esses pontos de conjunção, terá simplesmente que apertar o botão
direito do mouse encima do ponto da seleção.

A ferramenta de edição da curva que esta implementada no easyHDR opera sobre um ponto
flutuante da imagem HDR em vez do clássico ponto fixo de 8 bits dos dados de uma imagem (como na
maioria dos programas de edição de imagens). E por isso que as operações aqui poderiam ter efeitos
diferentes e muito melhores que em outros aplicativos. (Por exemplo, ao aclarar as sombras não
necessariamente se aumentara o nível de ruído, sempre que haja suficiente informação nas sombras da
imagem composta HDR).
A ferramenta da edição da curva não faz alguma alteração à imagem de saída sempre e quando o
seu valor permaneça nos valores de inicio (“Reset”, uma linha reta). Ela inclusive chega a ter uma
flexibilidade incrível ao ser usada com dois ou três pontos de conjunção.
No caso em que a curva não conseguisse se elevar a través do domínio inteiro da luminancia,
então o programa emitira uma mensagem com um símbolo de “Atenção” (observe o lado esquerdo
inferior da foto na direita aqui encima). Neste caso ocorrerá uma inversão da luminancia. Esta se
apresenta como uma cor muito pouco natural com variações bastante perceptíveis na luminancia.

3.4. Operador local: Mascarar
O modo em que o operador “Mascarar” atua é muito parecido a um filtro cinza montado na
frente do sensor CMOS ou CCD durante uma exposição. A luz proveniente da cena fotografada é
focalizada sobre a superfície do sensor, porem o filtro cinza atenua a imagem mais em certas regiões
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que em outras. A idéia aqui é parecida ao uso de um filtro cinza graduado montado na lente da câmera.
No caso do processamento de uma imagem HDR, o mapa de irradiação de rango dinâmico alto
(Imagem HDR) recuperado desde uma seqüência pré-carregada de fotos é a irradiação estimada no
sensor durante a exposição.
O easyHDR calcula esta complexa mascara do filtro cinza baseado na imagem HDR e aplica a
atenuação. As áreas claras são atenuadas mais do que as sombras. Devido a que a mascara não afeta às
variações de luminancia em baixa escala, os contrastes locais (os detalhes) são preservados. A forca da
atenuação e controlada pela barra de deslizamento chamada “Força ”.

Um filtro cinza graduado poder ser mais do que suficiente no caso de uma cena simples como esta. As duas fotos na
esquerda são tomas da mesma foto com distintos tempos de exposição. Na foto do lado direito fizemos uma vista
simulada como se a foto tivesse sido tirada com um filtro cinza gradiente.

A intensidade do operador mascara é controlada pelo parâmetro “Força”. Os valores mais altos
significam uma maior atenuação das áreas claras, enquanto as áreas escuras são intensificadas.

No caso de ambas as fotos: gama= 0.70, compressão= 1.50.
a) Força= 0.70, b) Força= 1.20

O fator “Suavidade” controla o grau de desfoque usado pela mascara. Ao utilizar valores mais
baixos se tratarão as áreas reduzidas da foto como se fossem em “grande escala”, o que afeta em termos
gerais à compressão do rango da escala dinâmica, e preserva os contrastes locais, evitando assim o
famoso efeito “Halo”.
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a) Suavidade= 0.00, b) Suavidade= 2.00.

3.5. Operador local: Contraste Local
Quando o operador “Mascarar” é ativado, a função “Contraste Local” pode ser ligada também.
O operador melhora o contraste no nível local de modo a ressaltar aqueles detalhes mais finos que
geralmente são aplanados quando o rango dinâmico é comprimido. A função de “Contraste Local” é
muito sensível, assim que ela também pode aumentar o nível de ruído, ao amplificá-lo com os outros
detalhes visíveis na foto. Ela também pode denotar os chamados artefatos de compressão do JPEG nas
fotos que tenham sido guardadas com uma compressão muito forte (Justamente...coisa muito comum
nos JPEG). Outra desvantagem é a introdução do efeito “Halo” (Quando a “Força” é alta demais). A
pesar disto, esta função pode fazer com que as fotos tenham uma aparência muito mais dramática,
quando é usada devidamente.
A função do “Contraste Local” é controlada por três parâmetros. A “Força” define a quantidade
em geral do ressalto no contraste. O parâmetro do “Rango” controla a extensão deste operador. Um
valor baixo significa que os detalhes menores são ressaltados mais intensamente, enquanto um valor alto
terá uma influencia sobre uma área mais extensa da foto, a sua vez afetando os detalhes menores com
menos influencia. O parâmetro do “Nível” define a seletividade do efeito do “Contraste Local”. Os
valores mais altos significam que o efeito é mais forte e visível nas áreas claras, e menos apreciável
naquelas mais escuras. Quando este valor é posto em 0.00, ele age igualmente em qualquer setor da foto
que esta sendo tratada pelo Tone Map, o mapa de tons.

a) O Contraste Local não foi aplicado
b) Contraste Local Aplicado (Força= 0.30, rango=1.00,nível=0.00).
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a) Força = 0.50, rango = 0.00, nível = 0.00, b) Força = 0.50, rango = 2.00, nível = 0.00.

a) Força = 0.50, rango = 2.00, nível = 0.00, b) Força = 0.50, rango = 2.00, nível = 2.00.

Nota: Quando se aplica o contraste local com a “redução do tamanho” ativada, a pré-visualização
resultante terá muito mais ruído do que o resultado real obtido quando a redução do tamanho esta posta
em 1x.

3.6. Corte do preto e branco (Clipagem do P&B)
O olho humano não é capaz de “enxergar” o rango dinâmico inteiro de cada cena, assim que se
você desejasse obter um efeito natural na sua foto, seria interessante “Clipar” ou arredondar algumas
sombras ao preto e algumas áreas claras ao branco. Ao perder um pouco de informação nestas zonas
você conseguirá uma imagem mais natural, de melhor aspecto, e com um contraste melhor. De maneira
predeterminada um 0,1% dos pixeis mais escuros são “clipados” ao preto, e um 0,3%, ao branco. Isto
faz com que o resultado se veja muito mais natural, enquanto sacrifica somente uma parte ínfima do
rango dinâmico da imagem.
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No caso em que o ícone do cadeado
a clipagem é feita automaticamente na porcentagem dos
valores predeterminados, para a pré-visualização atual, quando os outros valores dos parâmetros do
Tone Maping são mudados. Quando este cadeado está “Aberto”, os marcadores sempre são mantidos no
mesmo lugar, porem você pode editá-los manualmente ao clicar o botão “selecionar”.

Exemplo da “clipagem” ou recorte do histograma: O rango dinâmico inteiro é preservado na foto a), em quanto que
no caso da foto b) um 0.6% dos pixels mais escuros são arredondados ao preto, e o 0,5% dos pixels mais brilhantes se
aproximam ao branco. Isto implica certa perda no rango dinâmico da foto, porem a imagem se mostra muito mais
dramática e apresenta um contraste mais alto. Tudo isso é obtido sacrificando uma quantidade quase imperceptível
nos detalhes.

Nota importante: Quando a redução do tamanho está ativada (valor diferente à 1x), o recorte
automático é ligado de maneira standard, porem pode ser desativado apertando o botão “ Destravar” no
conjunto de opções do menu. Quando a redução do tamanho estivesse apagada (posta em 1x), a
clipagem sempre estará apagada, já que o histograma é calculado somente em base a área selecionada
pelo usuário, y pelo tanto não pode ser considerada uma aproximação do histograma inteiro da foto
completa.
Você poderá adicionalmente marcar as áreas sobre-expostas (Em vermelho) e sub-expostas (Em
azul) para examinar quais ou quantos detalhes se estão omitindo (Aquele que não foi gravado em
nenhuma das fotos na seqüência HDR). Ou que simplesmente foi perdido (arredondado) durante a
clipagem nos extremos da curva.
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Clique no histograma para invocar o modo de edição - O botão esquerdo do mouse alterna entre
o modo RGB e o modo de luminância, enquanto o botão direito seleciona o eixo-Y lineal ou
logarítmico.

4. Post processing (Post processamento)
Se já terminou com o Tone Maping, então pode realizar algum post-processamento ou retoque
na imagem antes de guardar-la nos formatos TIFF, BMP ou JPEG. Para isso dispõe de quatro filtros: o
desfoque de Gauss (ou desfoque Gaussiano) ; A mascara de aumento/diminuição da nitidez; o filtro de
meias ou medianas, e finalmente, o filtro bilateral. O easyHDR adicionalmente lhe permite manipular os
tons das cores, assim como aplicar certas transformações básicas às fotos: a rotação, inversão e o corte
seletivo (o chamado cropping).
Pode aplicar as mudanças seja à uma área selecionada da pré visualização (a traves do botão
“Pré- Visualizar”) ou à imagem inteira, clicando em “Aplicar”. Para refrescar ou atualizar a imagem à
sua aparência atual, faça clic no botão “Refrescar”- Todas as mudanças feitas na pré visualização vão
desaparecer. Você poderá também desfazer este ultimo clic no botão “Aplicar” usando o comando
“Desfazer” (Control+Z) da barra de menus, colocado no sub menu “ Editar”.

4.1. Desfoque Gaussiano (Desfocagem Gaussiana)
Você poderá usar o filtro do desfoque de Gauss para introduzir alguns efeitos de suavização
(smoothing) na foto final. Quanto mais alto for o valor “Sigma” estabelecido, mais desfocado será o
resultado. Também poderá usar o comando “Opacidade” (Transparência) para fazer um mix no
resultado previamente obtido. Certamente conseguirá uma aparência muito romântica na sua foto.
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a) Foto original, b) Sigma = 3.2, opacidade = 100%, c) Sigma = 3.2, opacidade = 50%.

4.2. Mascara de redução/aumento da nitidez
A ferramenta do aumento/diminuição da nitidez é quase uma obrigação em qualquer aplicativo
de edição de imagens. Neste utilitário, você poderá intervir em dois parâmetros: O “Sigma” (a extensão)
e a “Quantidade” (a força do efeito).

a) Foto original, b) Sigma = 1.0, quantidade = 100%, c) Sigma = 3.0, quantidadet = 50%.

4.3. Filtro de medias ou mediana (redução do ruído)
Se você desejasse remover o ruído do tipo “sal e pimenta” (como aqueles pixels cálidos e
avermelhados), porem não dispõe de um marco escuro, então este filtro caiu do céu!! O filtro intervém
sobre todos aqueles pixels que não combinam com seu pixel vizinho (Uma vez aplicada a mascara)
aplicando o valor da mediana (o mais provável) do pixel ao lado.
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E possível estabelecer o alcnce deste filtro (Por exemplo, ao pôr seu valor em 1.00, cada pixel é
transformado). Você inclusive poderá aplicar máscaras às distintas zonas dos pixels, e com tamanhos
variados.

4.4. Filtro Bilateral (redução do ruído)
O filtro bilateral é uma grande ferramenta na redução do ruído, que o desfoca, criando um efeito
suave e macio. E só questão de observar os exemplos abaixo. (Fotos cortadas na sua resolução máxima).

a) Foto original,o, b) Sigma = 1.0, opacidade = 100%, magnitude = 1.0,
c) Sigma = 4.0, opacidade = 100%, magnitude = 1.0.

A seguir apresentamos um exemplo de redução do ruído aonde se compraram os resultados do
filtro bilateral com aqueles do desfoque gaussiano. O nível de ruído é bastante notável na imagem que
não foi não filtrada, já que o uso dos algoritmos do Tone Mapping na melhoria LDR sobre um só
fotograma, geram esta condição.

a) Foto Original, b) Desfoque de Gauss: sigma = 2.0, opacidade = 100%,
c) Filtro Bilateral: sigma = 2.0, opacidade = 100%, magnitude = 1.0.

28/41

http://www.easyhdr.com/

easyHDR PRO 1.70

7 de novembro de 2009

4.5. Ponto neutro (Balance do Branco)
Se as fotos que você tomou não estão bem balanceadas em termos do balance do branco, elas
também não o estarão depois do Tone Mapping. Com o easyHDR, você poderá executar todos os passos
do fluxo de trabalho (O denominado Workflow pela comunidade gráfica) desde a descarga da foto desde
a sua câmera até a publicação na Internet ou na prensa. Isto é possível graças à sofisticada ferramenta de
calibração do balance do branco incluída no aplicativo. Para poder usá-la siga os seguintes passos:
●

Ative a ferramenta conta-gotas clicando sobre o ícone do conta-gotas que está na sessão Global
da opção do “Ajuste de cor” . Isto ativará o conta-gotas. Esta ferramenta é capaz de captar a cor
de um pixel individual marcado (ou apontado) com o mouse, ou de tomar uma media das
vizinhanças do pixel marcado, o que representa uma vantagem enorme ao minimizar os erros
induzidos pelas variações de cor e de ruído.

●

Selecione alguma amostra dentro de sua imagem que tenha tonalidade neutra (Ex. Cinza).

●

Escolha o grau de opacidade e estabeleça o fator de seletividade das sombras e zonas claras.

●

Calcule a pré-visualização da área selecionada para assim estudar rapidamente o resultado.

●

Se estivesse de acordo com o resultado obtido, clique em “Aceitar/Aplicar”. A imagem será
trabalhada agora.

Tome nota de que é possível ter que realizar varias manipulações no balance do branco até obter
uma configuração precisas dos tons das cores nas fotos.
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4.6. Amostra/ Balance desejado (Amostra e objetivo do balanço)
Esta é uma versão mais sofisticada da ferramenta do “ Ponto neutro”. Aqui você pode mudar os
tons das cores da amostra por um tom que quisesse chegar a ter, ou seja, tons desejados estabelecidos
pelo usuário. Para uma maior flexibilidade, você pode aplicar essas mudanças seja às sombras, zonas de
brilho intenso (claras) ou os tons médios (Midtones) separadamente. Adicionalmente, você também
poderá limitar a força da transformação sobre a cor simplesmente reduzindo a opacidade.

Você pode estabelecer a cor à qual gostaria de chegar ao clicar no botão esquerdo do mouse
sobre o campo apropriado. Ao clicar sobre o botão direito, a cor será automaticamente convertida numa
escala de cinzas. Também poderá arrastar e soltar cores entre os campos. Para fazer isso, faça um clic
duplo e comece a arrastar.

4.7. Tonalidade das cores
Em alguns casos é mais fácil usar a função da “Temperatura da cor” que a ferramenta de
Amostra e Balance Desejado (Amostra e objetivo do balanço). Você pode rapidamente fazer que os tons
da foto sejam mais cálidos (movendo a barra em direção ao laranja) ou mais frios (em direção ao azul).

Cor da temperatura
30/41

http://www.easyhdr.com/

easyHDR PRO 1.70

7 de novembro de 2009

Se dispõe também de uma função seletiva da saturação da cor. E possível ajustar a saturação da
cor seja para as sombras que para as zonas mais claras da cena.

a) Saturação (Zonas Claras)= 0.00; b) Saturação (Zonas Claras)= 2.00;
c) Saturação (Sombras) = 0.00; d) Saturação (Sombras) = 2.00.

4.8. Transformações na imagem
Uma vez terminados seja o Tone Mapping que o post-processamento , estamos em condições de
aplicar as transformações. Estas poder incluir uma rotação (90° horários, 90° anti-horários e 180°), o
“espelhismo” (a inversão horizontal e/ou vertical), o cropping (ou edição do enquadramento). Também
se podem aplicar as transformações antes to Tone Mapping, porem não se poderá gerar uma nova
imagem HDR naquele caso.
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A ferramenta do cropping lhe permite cortar uma área retangular da foto inteira. Esta área
poderá ser selecionada com a ajuda do mouse, a pesar de que também pode ser estabelecida
manualmente seja em altura que em largura (em pixels). Esta área, uma vez selecionada, é marcada com
uma moldura depois de ter apertado o botão “Criar Seleção” (designa o espaço selecionado pela
moldura dentro da seleção altura/largura).
E possível ainda corrigir a relação altura/largura ao invocar a opção “Relação de Aspecto” em
qualquer das suas opções que não seja personalizada. Isto também se aplica à seleção “com mãos livres”
aplicada pelo mouse: A área selecionada poderá ser movida pela foto com o mouse, ao manter apertada
a tecla Shift no teclado.

5. Batch processing (processamento em grupo)
Se desejasse processar varias seqüências de imagens, sobretudo quando os arquivos fossem
grandes e pesados, seguramente vai apreciar as vantagens do processamento em lotes. A Idea aqui e
criar uma lista das principais ações ou tarefas que o easyHDR teria que fazer, para logo deixar o
programa trabalhar sozinho, sem a intervenção do usuário (ou seja, automatizar o processo). A
continuação mostramos a janela do processamento por/em lotes (Para invocá-la, faça clic em Arquivo à
Processar em grupo quando ainda não tenha aberto nenhum projeto).

32/41

http://www.easyhdr.com/

easyHDR PRO 1.70

7 de novembro de 2009

5.1. Criação de uma lista de tarefas (Lista de trabalhos)
Cada tarefa (ou trabalho, como preferir) consiste numa seqüência de imagens diferente
esperando para ser executada. Para adicionar uma nova tarefa, clique no botão “Acrescentar Tarefa” e
selecione todas as imagens para aquela seqüência em particular. Se tivesse esquecido adicionar uma(s)
imagem(s) à seqüência, não se preocupe, sempre poderá voltar a acrescentar outras imagens à tarefa,
apertando o botão “Importar imagens”. Claro que do mesmo jeito que adicionou, poderá também
eliminar qualquer imagem da sua tarefa, ou a lista inteira! (Marcada na vista de arvore). Inclusive, um
projeto criado no modo normal pode ser adicionado como se fosse uma tarefa separada. Para isto, clique
no botão “Importar Projeto”.
Outra maneira para agregar as tarefas que lhe pode resultar muito útil e eficiente é a função
“Criar Diretório” (agrega um diretório). Para isto, o primeiro que se deve fazer é criar uma estrutura em
forma de árvore dentro de um diretório dado (se é que você já não tem suas seqüência organizadas
assim). Por exemplo, crie “C:\Fotos” com seus subdiretórios (Ex. “C:\Fotos\Anoitecer”) que contenham
as seqüência das fotos que serão usadas (uma seqüência por diretório!!). Para fazer isso, utilize o
“Explorador do Windows”, “Meu PC”, a linha de comandos de DOS, ou qualquer outro gestor de
arquivos (como o Total Commander) que goste de usar. Se criará uma tarefa individual para cada
subdiretório. Os resultados do processo de processamento em grupo (em lotes) serão guardados de
maneira standard no diretório principal recém criado.
Existe ainda uma forma alternativa de criação das listas de tarefas aplicável no caso em que
todas as seqüência de fotos estejam guardadas dentro do mesmo diretório. O programa arruma os
arquivos em base ao seu nome e toma o numero de fotos especificado pelo usuário para a criação das
tarefas.
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Se por outro lado estivesse interessado só em processar fotos individuais (Melhoramento LDR),
então clique somente na opção “Crie uma tarefa separada para cada arquivo de imagem (Melhoramento
LDR)” e navegue até o diretório que contenha os arquivos que serão processados.

5.2. Configurações do Tone Mapping e criação de uma imagem HDR
Os projetos que incluem tarefas/trabalhos separados do easyHDR incorporam suas
configurações seja da criação da imagem HDR que dos parâmetros do Tone Mapping . Para estabelecer
configurações personalizadas de Tone Mapping para outras tarefas/trabalhos, simplesmente marque a
tarefa desejada na lista, defina seus parâmetros novos (podem ser carregados desde um arquivo
também), e aperte o botão “Usar com a tarefa Escolhida”. No caso em que esses parâmetros tenham sido
modificados e ainda não foram guardados, então aparecerá uma janela emergente perguntando se quer
guardar essas novas configurações à tarefa. A alteração dos parâmetros de criação de uma imagem HDR
(como o método usado, ou o tipo da curva) é ainda mais fácil. Simplesmente marque a tarefa/trabalho na
lista e mude o parâmetro que achar que deve ser mudado. A mudança é aplicada imediatamente.

Para saber mais sobre a criação de projetos e as configurações do easyHDR, consulte o parágrafo 7.
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5.3. A Opção “Guardar Como” e o motor de processamento (revelação)
Nosso próximo passo será decidir o formato no qual se deseja guardar o arquivo, e o diretório
aonde se pretende armazená-lo. O nome do arquivo resultante do processo de revelação obedece ao
critério do formato: "[Nome_da_tarefa].[formato_da_extensão_do_arquivo]".
Tendo chegado a este ponto, estamos prontos para executar o script que acabamos de criar
(Representado pela lista de tarefas/trabalhos).
Ao clicar no botão “Uma tarefa”, estaremos executando somente uma tarefa da lista (a que segue
na lista de espera), de modo que o usuário poderá alterar novamente a configuração e “ Processar
novamente” a tarefa em caso desejasse. Por outro lado, ao clicar no botão “Executar tudo” se realizarão
todas as tarefas e os resultados serão guardados no diretório estabelecido anteriormente.

5.4. Gerando somente o arquivo HDR
Quando a opção “ Guardar o resultado HDR como arquivo” estiver clicada e a opção “Aplicar o
Tone Mapping” não estivesse, o processamento em grupo (por lotes) produzirá um arquivo de radiância
RGBE (*.hdr) que não terá sido modificado por nenhum parâmetro do Tone Mapping.
Esta função lhe pode resultar bastante prática quando se deseje processar muitas seqüências de
imagens á vez, e a pesar disto, ainda se deseje manter o controle absoluto sobre cada uma delas (ao
manualmente aplicar os parâmetros do Tone Mapping no modo normal, sem processamento por
grupos). O easyHDR então vai produzir os arquivos de imagens HDR para todas as seqüências
(justamente....trabalhos em lote...) automaticamente, de modo que se você conta com um bom micro, vai
economizar um bom tempo ao carregar as fotos no programa antes de processá-las. De fato, carregar um
arquivo HDR único é muito mais rápido do que importar uma seqüência de 3...5...ou até 7 imagens. Esta
opção se encontra disponível somente quando o método True HDR for usado.

6. Importar o arquivo RAW desde a câmera
O easyHDR traz uma interface gráfica incorporada para seu programa aplicativo de conversão
de arquivos RAW, o DCRAW (Este por sua conta, é disponível de forma grátis na Intertnet, porem traz
somente uma linha de comandos de DOS). O DCRAW é compatível com todos (ou a quase totalidade)
dos formatos RAW atuais dos principais fabricantes, como o *.CR2 e o *.CRW da japonesa Canon.
Se quisesse criar uma imagem HDR desde uma seqüência de imagens RAW, ou simplesmente
aplicar o Tone Mapping à alguns dos seus arquivos RAW, então antes deverá converter o(s) arquivo(s)
RAW à TIFF (s) de 48 bits. Tenha presente que não vai perder algum dado de sua imagem, já que os
arquivos RAW são na sua quase totalidade arquivos de 12 bits por pixel e o DCRAW utiliza canais de
saída de 16 bits por canal, por pixel.
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Também é possível carregar diretamente as fotos em RAW, assim como aquelas tiradas em
JPEG ou Tiff. O programa as converterá automaticamente e carregará o resultado na tela.
O que são as imagens em RAW?
As imagens RAW são simplesmente arquivos com os dados em bruto captados pelo sensor da
câmera, mais algumas informações adicionais (como o tamanho da imagem, as configurações da
câmera, os valores computados pelo equipamento para o balance de brancos, etc.). O sensor das câmeras
digitais, seja este um CCD ou CMOS , e capaz somente de “enxergar” a luminância, não a informação
espectral (as cores). Para chegar a obter uma imagem a cores, se inserta (na grande maioria dos
equipamentos) um filtro ou “Mosaico de Bayer” (ver referencia) sobre os sensores fotográficos (os
pixels) do CCD ou do CMOS.

A foto em bruto é por tanto uma imagem em preto e braço que da a impressão de estar coberta
por uma grade microscópica (imagem abaixo). Devido a que o Kernel do padrão de Bayer consiste em
36/41

http://www.easyhdr.com/

easyHDR PRO 1.70

7 de novembro de 2009

quatro Pixels (RGGB), a imagem resultante (dê-Bayerizada) deveria se manifestar com a metade da sua
resolução nativa. Na atualidade se vem usando a interpolação para chegar à máxima resolução nas fotos
a cores.

a) JPEG, b) Enhanced RAW.
(© Christian Carneiro)

Imagens RAW: Elas são HDR ou LDR?
Quando você toma uma foto em JPEG, os dados do sensor da câmera são dê-bayerizados dentro
desta. Também se aplica o balance dos brancos, algum tipo de melhoria (Ex. Se melhora a nitidez), e os
valores de 12 bits por cada canal de pixels se comprimem em dados de 8 bits. Sucessivamente, esta “
compressão imperfeita” se aplica à foto, e esta então é guardada na memória da câmera. A compressão
de 12 à 8 bits é feita a traves de uma curva (parecida na sua forma à um logaritmo) que fica armazenada
dentro da câmera, no LUT (Look-Up Table ou tabela de referencia).
A resposta do sensor do equipamento à luz é lineal, de modo que se fosse realizada a
compressão desde 12 a 8 bits com uma função lineal, a foto se veria muito pouco natural. Isto ocorre
porque a sensibilidade do olho humano não é lineal, e é por isso que a forma desta curva é moldada pela
câmera, de modo a favorecer os melhores resultados, a pesar de que SEMPRE se perderão alguns dados
devido à quantificação durante o processo.
A pesar de que as imagens RAW tenham o mesmo rango dinâmico que os JPEG, o rango
dinâmico dos JPEG é comprimido, o que faz com que se perca ainda mais informação. Esta é então a
vantagem de tirar as fotos em RAW. O formato RAW guarda mai informações do que o JPEG,
sobretudo nas áreas mais claras da imagem, já que não apresenta nenhum tipo de compressão.
Tome conhecimento de que o rango dinâmico da sua câmera não esta definido pela quantidade
de bits (na grande maioria 12) do conversor ADC (análogo à digital) da maquina. O rango dinâmico real
está definido pela relação sinal-ruído (o SNR) do sensor e o ADC. Na atualidade, uma boa câmera
digital vai ter o SNR perto dos 70dBs (Em alguns casos, muito acima inclusive). Um rango de 70
decibéis produz um contraste de aproximadamente 3160:1, enquanto que um ADC de 12 bits produz um
rango dinâmico de 4096:1 num cenário perfeito.
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7. Projetos e configurações
O easyHDR permite guardar seja as configurações do Tone Mapping sozinhas, como também os
projetos inteiros (com as configurações incorporadas neles). Para guardar seus parâmetros do Tone
Mapping. Clique em “Guardar Opções do Tone Mapping” ou em “ Importar configurações do Tone
Mapping”.
Também se pode restabelecer os valores padrão , ou desfazer (reverter) as configurações
carregadas anteriormente depois de realizar um numero dado de ações. Os últimos 10 arquivos de
configurações poder voltar a ser carregados simplesmente clicando sobre o menu deslizante na barra de
ferramentas.

Ao guardar o projeto inteiro (Arquivo à Guardar projeto) se cria o arquivo de configurações
pertinente, o qual é relacionado ao arquivo daquele projeto. Quando se guarda um projeto no mesmo
diretório das imagens usadas, então neste caso somente se guardarão os nomes dos arquivos de imagens.
Ao guardar um projeto num diretório que não contenha as imagens que foram usadas nele, se incluirão
as referencias completas de onde estão os arquivos das imagens.
A traves do uso da ferramenta de processamento em lotes (Sessão 5), você pode relacionar os
arquivos das configurações já guardados à alguma tarefa na fila de espera. Podem-se agregar projetos
inteiros (com suas respectivas configurações) como se fossem tarefas separadas esperando a execução.
De ter varias seqüência de imagens muito grandes para processar, se deverão fazer alguns preparativos
antes, como preparar o projeto. Finalmente, adicione todos os projetos à lista de tarefas do
processamento por lotes e clique em “Executar Tudo”; o easyHDR executará a lista de tarefas inteira
automaticamente, guardando as fotografias resultantes no diretório escolhido, no formato que tenha sido
escolhido.

8. Guardando o resultado
O easyHDR pode guardar seus resultados como imagens TIFF, JPEG e BMP. Também é
possível guardar o HDR gerado no formato de irradiação RGBE (*.hdr), a pesar de que isto deverá ser
feito desde a janela de geração do HDR.
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JPEG (Joint Photographic Experts Group)
Os arquivos guardados neste formato ocupam menos espaço no winchester. Isto se deve ao fato
de que o JPEG usa uma compressão de imagem que provoca perdas na qualidade. Fora isto, se dispõe
somente do formato de 24 bits por pixel. E por isso que você deveria guardar suas fotos como JPEG
somente quando estas fossem destinadas à Internet ou impressas em papel de maneira “turística” (Bom,
Bonito e Barato...). Se quisesse aplicar algum processo de post-produção, ou desejasse uma foto de alta
qualidade, então deverá guardá-las como TIFF neste caso.

TIFF (Tagged Image File Format)
O formato TIFF não apresenta perdas. Isto significa que você pode ler e escrever os arquivos
quantas vezes queira, e estes não se degradarão. Pode também escolher guardar o TIFF sem alguma
compressão, ou guardá-lo com uma compressão sem perdas (lossless). A compressão neste caso
funciona como o pacote de um arquivo Zip. Tenha presente, isso sim, que não todos os aplicativos de
edição gráfica (sobretudo os mais antigos) são capazes de reconhecer um arquivo TIFF com
compressão.
A diferença dos JPEG, você aqui sim poderá escolher o formato de saída dos dados: 24 ou 48
bits. Se quisesse aplicar algum post-processamento forte em outro aplicativo, ou se pretende editar
novamente os parâmetros de seu Tone Map , recomendamos guardar o arquivo TIFF com 48 bits (16 por
canal). Isto lhe assegurará resultados com perdas imperceptíveis na qualidade.
Transferências da cabeceira EXIF
O easyHDR pode transferir as cabeceiras da informação EXIF de um arquivo de imagens
qualquer a suas fotos. Para isso, são usados os aplicativos jhead.exe ou o exiftool.exe. O Exiftool é capaz
de transferir toda a informação EXIF desde e para todos os formatos de imagens, enquanto o jhead
transfere somente alguns dados EXIF desde um JPEG a outro JPEG.
O easyHDR também acrescenta um tag adicional (o de “Comentário”) aos dados EXIF. Aí está
à informação usada na obtenção da imagem HDR.
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9. Opções do aplicativo
A maior parte das opções do aplicativo são guardadas automaticamente quando se fecha o
programa (Ex. “Pre-visualização automática, “Mascarar”, qualidade do JPEG, tipo de arquivo guardado,
etc.).
Existem, a pesar disto, varias outras opções que deverão ser estabelecidas manualmente. Para
poder ter acesso a elas clique em “ Configurações à Opções do programa” (ou aplicativo, para muitos de
nos). Aparecerá uma janela emergente com suas opções.

Escolher diretório temporal: Você pode escolher aqui qual winchester (Hard Disk) ou
diretório será usado pelo easyHDR para a gestão dos arquivos temporais. Esta opção está estabelecida
de maneira standard no “Diretório do easyHDR”. Este deveria ser mantido assim a não ser se não se
contasse com o espaço suficiente no HD onde o easyHDR estivesse instalado. O espaço livre necessário
para que o programa opere normalmente e determinado em base ao tamanho da(s) imagem(s) que se
pretende carregar no aplicativo, e quantas delas estão em seqüência. Por exemplo, cinco imagens de 8
MP vão precisar de uns 120MB. Se você carregasse cinco TIFFs de 48 bits (neste mesmo tamanho de 8
MP), então o programa vai precisar de ao menos 240 MB (o dobro). Se assegure de que tenha o espaço
que precisa, para não perder seu trabalho.
Compatibilidade para processadores de Múltiplos Núcleos: O easyHDR e capaz de usar os
mais recentes processadores com vários núcleos (2,4 ou até mais). A função “Multi-threading”
entretanto, é usada somente em algumas funções do programa – aonde na verdade era justificável e
possível, já que alguns processos não podem ser divididos eficientemente em varias “linhas” ou threads
correndo em paralelo.Aqui é possível escolher o numero máximo de núcleos do processador que o
programa vai usar em seus modos normal e de processamento em grupo (por lotes). Tome nota de que
se o numero máximo de núcleos usados pelo aplicativo for igual ao numero total de núcleos disponíveis
no sistema, o easyHDR poderá usar um 100% do tempo de CPU durante algumas operações, o que
inevitavelmente fará com que os outros processos no seu micro corram lento enquanto o easyHDR
estiver trabalhando.
Janela de Abrir e Guardar fotos: Aqui é onde se escolhe o estilo de vista predeterminado. Este
pode consistir em Detalhes, Listas ou Vistas em miniatura.
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Ações após a criação do HDR: Se pode acender e configurar a redução automática do tamanho
aqui. Também se pode ativar o calculo automático da pré-visualização das imagens (Realizada depois
de gerar a imagem HDR ou de clicar no botão da Melhoria LDR).
Perguntar pela confirmação: Ativa ou desativa os diálogos de confirmação quando: Se
começa um novo projeto; Se guarda o resultado ou se clica em “ Executar tudo” enquanto a redução do
tamanho está ligada; Se usa o Image Stacking em vez de gerar o HDR.
Diversos: Se por exemplo desejasse abrir vários quadros de ferramentas à mesma vez (Por
exemplo, o “ Ajuste da Curva” e o “Tone Mapping” simultaneamente). Esta opção é recomendada para
telas de alta resolução. Também pode ativar ou desativar os Tips (os conselhos) que aparecem ao deixar
o mouse sobre algum comando na janela do Tone Mapping. Se pode inclusive desativar o calculo da
pré-visualização automática ao selecionar uma área nova durante a realização do trabalho do Tone
Mapping. Outra opção é registrar as extensões *.hdr como sendo arquivos do easyHDR (Programa
predeterminado para a abertura desta extensão de arquivo).
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