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Oprogramowanie zostało przygotowane do współpracy z kamerami OPTA-TECH 
z przetwornikiem CMOS lub CCD. Pogram oferuje funkcje przechwytywania obrazu 
i wykonywania standardowych pomiarów na pozyskanych zdjęciach. 
Interfejs programu został tak opracowany, aby umożliwi ć użytkownikowi prostą 
i intuicyjną obsługę kamery. Duże możliwości manualnej i automatycznej regulacji 
przechwytywanego obrazu pozwalają na uzyskanie dobrej jakości obrazów, nawet 
nietypowych preparatów.  

Niniejsza instrukcja jest opisem funkcji i możliwości programu. Przedstawia 
standardowe sytuacje obserwacyjne, możliwości korekcji obrazów i ich pomiarów. 
Nie przewiduje wszystkich możliwych wariantów analiz pozyskanych z kamery 
obrazów. 
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1. Opis programu 

OptaView jest modułowym programem wyspecjalizowanym do akwizycji, 
obróbki i analizy obrazów z kamery mikroskopowej. Składa się następujących 
głównych modułów: 

Moduł pozyskiwania obrazów 

OptaView współpracuje z dużą gamą kamer OPTA-TECH gwarantując szybką 
i intuicyjną obsługę urządzenia. Dzięki doskonałej kombinacji cech kamery 
i oprogramowania użytkownik może szybko pozyskać wysokiej jakości pojedyncze 
obrazy, sekwencje zdjęć i wideo. Stały podgląd obrazu z mikroskopu w trybie “na 
żywo” zapewnia wygodę pracy. W ramach pozyskiwania obrazu użytkownik 
dysponuje opcjami: 

� Wykonania zdjęcia, sekwencji zdjęć lub filmu wideo 

Moduł oznaczania i korekcji obrazów 

Pozyskane obrazy pojawiają się na ekranie i mogą być poddane operacjom:  

� Korekcja kontrastu i jasności 

� Zmiana rozmiaru, obrót zdjęcia 

� Korekta ostrości 

� Korekcja kolorów, przekształcenie do skali szarości  

Program może automatycznie nazywać zdjęcia aby ułatwić ich katalogowanie.  

Moduł pomiarowy: 

Wygodny kreator pozwala na szybką kalibrację zestawu pomiarowego. Zapisane 
skale mogą posłużyć podczas kolejnych badań. Moduł pomiarowy zawiera zestaw 
funkcji do przetwarzania obrazu i wykonywania pomiarów obiektów na nim 
widocznych. Mierzone wartości są nanoszone jako etykiety na zdjęcie i mogą być 
razem z nim zapisywane albo eksportowane w postaci tabel do plików tekstowych lub 
dokumentów dla programu Microsoft Excel.  
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2. Podstawowe funkcje programu 

2.1.2.1.2.1.2.1. Wygląd głównego okna programu 

 

                            Rys. 1 główne okno programu  

1) Pasek menu,  

2) Pasek narzędziowy – zawiera zestaw przydatnych skrótów do funkcji 
z menu głównego programu     

3) Okno podglądowe, wyświetla listę zdjęć z przeglądanego katalogu.  

4) Ikona uruchamiająca podgląd “na żywo” obrazu z kamery. Po dwukrotnym 
kliknięciu tej ikony zostanie wyświetlone dodatkowe okno z podglądem 
obrazu i funkcjami do sterowani pracą kamery (patrz pkt. 2.2) 

5) Drzewo katalogowe – lista plików z wybranego katalogu zostanie 
wyświetlona w oknie podglądowym; nowe zdjęcia zostaną zapisane we 
wskazanym katalogu. 
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2.2.2.2.2.2.2.2. OptaView – moduł fotografii i podglądu “na żywo”  

Okno podglądu “na żywo” (rys.2) uruchamiane jest przez podwójne kliknięcie 
ikony kamery “4” (rys.1). Klawisz F11 ukrywa lub pokazuje pasek narzędziowy z 
opcjami przechwytywania obrazu z kamery. 

 

Rys. 2 OptaView – okno podglądu obrazu z kamery 

2.3.2.3.2.3.2.3. OptaView – przetwarzanie obrazu   

 
Aby edytować obraz należy go wczytać wybierając opcję “otwórz” z menu programu 
lub dwukrotnie kliknąć na zdjęciu widocznym w oknie podglądu zawartości katalogu.  
Po wybraniu zdjęcia pokazane zostaną dodatkowe funkcje na pasku narzędzi. Wygląd 
programu w trybie edycji obrazu pokazany jest na rys. 3.  
UWAGA: Opcje pomiarowe dostępne są tylko wtedy, gdy kamera jest 
podłączona do komputera. 
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Rys. 3 OptaView – tryb edycji zdjęcia 

 

2.4.2.4.2.4.2.4. Opis dostępnych funkcji programu w trybie edycji  

Skrót na pasku 
narzędziowym 

Lokalizacja  
w menu 

Funkcja 

 
Plik → Otwórz Otwiera plik obrazu  

 
Plik → Zapisz jako Zapisuje edytowany obraz  

 Plik → Cofnij Cofa ostatnią modyfikację obrazu  

 Plik → Powtórz Powtarza ostatnią modyfikację obrazu 

 
Edycja → Przesuń  Pozwala przesunąć podgląd obrazu  
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 Widok →Powiększ Powiększa podgląd obrazu  

 
Widok →Zmniejsz Zmniejsza podgląd obrazu  

 Pomoc→Pomoc Wyświetla informacje pomocy dostępne 
dla programu   

 

 

Pomiar→Linia, 
Prostokąt, Okrąg 
itd.  

Uruchamia funkcję pomiarową 
wskazaną przez użytkownika.   

 
Edycja → Tabela  Wyświetla tabelę z wynikami pomiarów  

 
Edycja→ Zablokuj Blokuje aktualnie wybraną funkcję 

pomiarową 

 Edycja→Usuń Pozwala usunąć wskazany pomiar  

 

3. OptaView - Funkcje  

3.1.3.1.3.1.3.1. OptaView – funkcje fotograficzne  

W głównym oknie (rys. 1) programu można wskazać katalog, do którego zdjęcia 
z podłączonej kamery będą zapisywane.  
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3.1.1. Uruchamianie kamery 

Dwukrotnie kliknąć ikonę “kamera” w głównym oknie programu (rys.1).  

 

Prawidłowo podłączona kamera zostanie rozpoznana automatycznie przez 
oprogramowanie i wyświetlone zostanie dla niej okno z uaktualnianym 
„na żywo” podglądem obrazu z urządzenia (rys .4) 

 

                   Rys. 4 OptaView - okno podglądu obrazu z kamery 

Jeśli kamera nie jest prawidłowo podłączona, zostanie wyświetlone okno 
z komunikatem o niewykryciu kamery (rys.5) 
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Rys. 5 okno komunikatu o braku podłączonej kamery 

Należy się upewnić, że sterownik kamery został prawidłowo zainstalowany 
w systemie, a urządzenie jest podłączone do działającego portu USB.  

3.1.2. Ustawienia kamery 

【【【【Przygotowania 】】】】 

Prawidłowo podłączyć kamerę do mikroskopu i komputera. Uruchomić program 
OptaView i ustalić katalog na dysku komputera, w którym zdjęcia mają być 
zapisywane. 

【【【【Informacja】】】】 

Prawidłowo podłączona i zainstalowana kamera jest automatycznie wykrywana 
przez program w momencie uruchomienia okna podglądu obrazu z kamery. 

【【【【Instrukcja postępowania】】】】 

◎◎◎◎ Fotografowanie  

·Kliknąć  aby wykonać zdjęcie.  

·Kliknąć na mały trójkąt w prawym narożniku ikony  i wybrać opcję 

“konfiguracja…” z rozwiniętego menu. Wyświetlone zostanie okno 
dostępnych ustawień zapisu zdjęcia.  

(1) Zakładka “zdjęcie” zawiera listę dostępnych opcji i pokazana jest poniżej 
na rysunku 5.  
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rys. 5 Ustawienia zapisywania zdjęcia 

(2) Nazywanie zdjęcia   

A. Ta opcja pozwala na automatyczne nazywanie 

zdjęcia na podstawie aktualnego czasu systemowego. Jeśli ta opcja 
będzie odznaczona, wymagane będzie ręczne wprowadzenie nazwy 
pliku zdjęcia. 

B.   opcja pozwala na wybranie jednego z kilku formatów 

zapisu zdjęcia.    

C. opcja pozwala na automatyczne wykonywanie zdjęć 

w odstępach czasu. Odpowiednie pola pozwalaja na wprowadzenie 
odstępu między zdjęciami [w sekundach] i liczby zdjęć jaka ma być 
wykonana. 

D. Opole określa 
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rozdzielczość wykonywanego zdjęcia.  
UWAGA: W zależności od modelu kamery wartości widoczne 
na rozwijanej liście będą różne.  

E. opcja dostępna tylko w niektórych modelach 

kamer. W tym trybie kamera pokazuje mały obraz podglądu a zdjęcie 
wykonywane jest w większej rozdzielczości.  

(3) Aby zapamiętać ustawienia należy wybrać   

3.1.3. Nagrywanie wideo  

Opcje konfiguracji zapisu wideo są dostępne w osobnej zakładce. Zaleca się 
ich skonfigurowanie przed przystąpieniem do nagrywania wideo.   

 

Rys. 6 Ustawienia nagrywania 

     Aby uruchomić nagrywanie należy wybrać opcję .  Panel 

konfiguracji ustawień nagrywania dostępny jest po kliknięciu na mały trójkąt 
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w prawym narożniku ikony „Start Wideo”. 

   UWAGA: Należy wybrać kompresor wideo aby ograniczyć rozmiar 
zapisywanego pliku. Na liście dostępnych kompresorów widoczne będą wszystkie 
zainstalowane w systemie kompresory wideo (Np. divx, xvid, itp.). Oprogramowanie 
OptaView standardowo nie dostarcza kompresorów wideo. 

3.1.4. Ustawienia rejestrowanego obrazu  

◎ Ustawienie czasu ekspozycji 

Kliknąć przycisk ekspozycji  przycisk ustawień  znajdujący się 

na pasku narzędziowym okna podglądu obrazu z kamery. 

 

  Uwaga： jeśli ważne jest aby kamera wykorzystywała długie czasy 

naświetlania do rejestracji zdjęć, należy kliknąć przycisk  przed 
uruchomieniem okna podglądu z kamery. 

 

◎ Automatyczny balans bieli 

Kliknąć przycisk  aby kamera dobrała balans bieli automatycznie.  

◎ Balans bieli dla wybranego obszaru 

Po zaznaczeniu obszaru należy wybrać  aby kamera dobrała balans bieli 

automatycznie dla zaznaczonego obszaru. 

◎ Zaznaczanie obszaru podglądu i rejestracji obrazu 

Kliknąć przycisk „wytnij”  aby uaktywnić narzędzie zaznaczania,  
potem kliknąć myszką na obrazie podglądu i zaznaczyć wybrany obszar. 

Następnie zatwierdzić obszar przyciskiem „OK”. Przycisk  zostanie 

zastąpiony przyciskiem „Przywróć” . Wciśnięcie  przywróci 
pełnomatrycowy podgląd z kamery.  

◎ Ustawienie jakości podglądu  

Kliknąć przycisk czarny trójkąt obok guzika podgląd i rozwinąć listę opcji. 
Wybierając odpowiednią pozycję z listy można sterować jakością podglądu obrazu   
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                            Rys.7 Ustawienia rozdzielczości 

Niższa prędkość oznacza maksymalną rozdzielczość podglądu ale wolniejszą pracę 
kamery (mniejsza liczba przesyłanych klatek/sek.). Większa prędkość oznacza 
niższą rozdzielczość obrazu, ale większą płynność obserwowanego podglądu. 

Uwaga: Wartość maksymalnej i minimalnej rozdzielczości są różne dla 
poszczególnych modeli kamer. 

◎ Ustawienia obrazu 

Po kliknięciu przycisku  wyświetlone zostanie okno z ustawień pracy kamery.  

    

Rys. 8 OptaView – okno ustawień pracy kamery 

Opcje podstawowe：：：： 

1、automatyczna ekspozycja.  

2、korekta poziomu jasności 

3、manualna ekspozycja. 

4、czułość kamery/ wzmocnienie. 
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5、Automatyczny balans bieli 

6、przywrócenie ustawień do wartości domyślnych 

Wskazówka: zwiększenie wartości czułości powoduje zwiększenie poziomu 

szumów/zniekształceń widocznych na zdjęciu. Dlatego w pierwszej kolejności wskazane jest 

zwiększenie czasu ekspozycji jeśli rejestrowany obraz jest zbyt ciemny. 

 

 

    

Rys. 9 OptaView – okno ustawień kamery 

 

Opcje korekcji obrazu：：：： 

1、gamma [zakres od -20 do 20] 

2、kontrast [zakres od -20 do 20] 

3、nasycenie koloru, [zakres od -20 do 20] 

4、Wzmocnienie koloru –poprawia intensywność kolorów, ale wzmacnia również szum (zaleca się 

wyłączenie tej opcji podczas rejestracji zdjęć z ustawioną większą czułością przetwornika) 

5、odwrócenie obrazu w poziomie 

6、odwrócenie obrazu w pionie 

7、korekcja równomiernego oświetlenia tła (jeśli opcja nie jest aktywna, to oznacza, że używana 

kamera ma już zaimplementowaną tą funkcję w sterownikach) 
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Rys. 10 OptaView – okno ustawień kamery 

 

Opis zakOpis zakOpis zakOpis zakładki parametrów zaawansowanychładki parametrów zaawansowanychładki parametrów zaawansowanychładki parametrów zaawansowanych    

1、RGB - składowe koloru. 
2、szybkość pracy kamery (rozdzielczość/szybkość); 
3、częstotliwość zasilania źródła oświetlającego preparat; 
4、jakość obrazu – obraz może być wygładzany (ust. domyślne) lub wyostrzany 
podczas importowania zdjęcia) 
5、zestawy parametrów użytkownika – można utworzyć i zapisać własne zestawy 
ustawień, dla najczęściej używanych konfiguracji 
6、opcję automatycznego wczytywania wybranego zestawu opcji przy starcie 

programu.  
Uwaga:  
- aby zapisać własny zestaw ustawień należy wybrać jedną z liter i nacisnąć przycisk 
"zapisz". 
- aby wczytać zestaw ustawień należy wybrać odpowiadającą mu literę i wcisnąć 
przycisk "wczytaj" 
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3.2.3.2.3.2.3.2. Funkcje edycji obrazu. 

Funkcje tu opisane mają zastosowanie do przetwarzania obrazów. Pozwalają 
między innymi na: kadrowanie, regulację jasności i koloru zdjęć.   

3.2.1. Dostępne funkcje 

Ikona skrótu  Pozycja w menu Funkcja  

 
Edycja→Przesuń Umożliwia przesuwanie podglądu obrazu  

 Widok→Powiększ, 
Zmniejsz  

Pozwala na powiększanie lub 
zmniejszanie podglądu obrazu. 

3.2.1.1. Narzędzie "Przesuń"  

【【【【opis 】】】】 

Jeśli obraz jest zbyt duży aby zobaczyć go w całości na ekranie można go 

przesuwać przy pomocy narzędzia . Po wybraniu tej opcji należy kliknąć 

w dowolnym miejscu na obrazie i trzymając wciśnięty lewy guzik mysz przesunąć 
obraz w oknie podglądowym.  

3.2.1.2. Narzędzie zoom  

【【【【opis 】】】】 

Powiększa lub zmniejsza obserwowany podgląd obrazu.  

【【【【uruchamianie】】】】 

1. Kliknąć na przyciskach  lub znak "+" lub "-" na klawiaturze 

numerycznej aby powiększy lub zmniejszyć obserwowany podgląd obrazu.  

2.  przesunąć wskaźnik myszy na obraz i kliknąć na nim aby powiększyć lub 
zmniejszyć podgląd obserwowanego obrazu. 

3.2.2. Przetwarzanie obrazu 

Funkcje tu opisane mają zastosowanie do przetwarzania obrazów. Pozwalają 
między innymi na: obrót zdjęcia i korektę koloru obrazu.   

3.2.2.1. Odwracanie obrazu  

Zestaw funkcji obejmuje: lustro, odwrócenie, odwrócenie w lewo, w prawo, 
obrót i pochylenie.  
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Ikona skrótu Pozycja w menu Funkcja  

 
Obraz→Lustro  Tworzy lustrzane odbicie obrazu  

 Obraz→Odwróć  Tworzy odwrócony o 180° obraz  

 
Obraz→Obrót  Obraca obraz   

3.2.2.1.1. Funkcja Lustro  

【【【【opis 】】】】 

Pozwala na stworzenie lustrzanego odbicia obrazu  

【【【【uruchamianie】】】】 

1. Obraz przed zastosowaniem funkcji widoczny jest poniżej    

 

Rys. 11 Obraz początkowy 
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2. Kliknąć na  aby odwrócić obraz. Obraz poniżej przedstawia efekt 

działania funkcji. 

 

Rys. 5 Obraz przetworzony funkcją „lustro”  

3.2.2.1.2. Odwracanie obrazu – funkcja odwróć  

Zdjęcie poniżej przedstawia efekt zastosowania funkcji „odwróć” do obrazu 
widocznego na rys. 5  

 

Rys.12 Obraz przetworzony funkcją „odwróć” 

3.2.2.1.3. Obrót  

【【【【Opis 】】】】 

Funkcja pozwala na obrócenie obrazu o określony kąt.    

【【【【uruchamianie】】】】 

1. Kliknij na przycisku “Obrót”  aby wyświetlić dodatkowe okno 

z parametrami obrotu (rys. 13) 
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Rys. 13 Okno opcji obrotu obrazu 

       Ustalanie kąta obrotu  

       obrót o 90°w lewo. 

       obrót o 90°w prawo.    

3.2.2.2. Przezroczystość 

Funkcja ta pozwala na określenie obszarów transparentnych dla obrazu   

3.2.2.2.1. Przezroczystość - tworzenie na podstawie jasności  

【【【【opis 】】】】 

Funkcja służy wygenerowaniu, na podstawie rozkładu jasności obrazu, kanału 
Alpha z zawierającego informację o przezroczystości obrazu. 

【【【【uruchamianie】】】】 

1. Wybrać z menu kolejno:  “Obraz→Kanał Alpha→ Utwórz z jasności”. Obraz 
uzyskany po przekształceniu zostanie wyświetlony na ekranie. 

2. Jeśli nastąpi potrzeba manualnego określenia wartości transparentności dla 
obrazu należy wybrać kolejno z menu: “Obraz→Kanał 
Alpha→Przezroczystość…”. Zostanie wyświetlone okno widoczne na rys.14. 
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Rys. 14 Okno ustawień przezroczystości 

·Wskazówka:  Funkcja ta ma zastosowanie również dla obrazów z już 
wygenerowanym kanałem Alpha i może służyć kolejnej zmianie w 
wartości przezroczystości. 

3. Obraz z kanałem przezroczystości Alpha po zastosowaniu funkcji „utwórz 
z jasności” widoczny jest na rys. 15. 

 

Rys. 15 Obraz z kanałem Alpha utworzonym funkcją „utwórz z jasności” 

3.2.2.2.2. Kanał Alpha - Usuń 

【【【【Opis 】】】】 

Funkcja pozwala usunąć z obrazu kanał z informacją o przezroczystości. 

【【【【Zastosowanie】】】】 

Funkcja ma zastosowanie do obrazów z utworzonym kanałem Alpha.  
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【【【【Uruchamianie】】】】 

Uruchom kolejno “Obraz→Kanał Alpha→Usuń”. Informacja o przezroczystości 
obrazu zostanie usunięta, a obraz wróci do oryginalnego stanu.  

3.2.2.2.3. Kanał Alpha - Rozdziel  

【【【【Opis 】】】】 

Funkcja pozwala utworzyć nowy czarno-biały obraz z informacji zawartych 
w kanale Alpha analizowanego zdjęcia. 

【【【【Zastosowanie】】】】 

Funkcja ma zastosowanie do obrazów z utworzonym kanałem Alpha.  

【【【【Uruchamianie】】】】 

1. Kliknąć kolejno: “Obraz→Kanał Alpha→ Utwórz z jasności” aby utworzyć 
automatycznie kanał Alpha 

2. Kliknąć kolejno: “Obraz→Kanał Alpha→ Rozdziel”. Program automatycznie 
wygeneruje nowy czarno-biały obraz  (rys. 16) na podstawie informacji 
z kanału Alpha.  

 

Rys. 16 Obraz utworzony z kanału Alpha funkcją „rozdziel” 
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3.2.2.2.4. Kanał Alpha- Strip 

【【【【Opis 】】】】 

Funkcja służy odjęciu kanału alpha od obrazu i wygenerowaniu nowego zdjęcia 
z uwzględnieniem informacji zawartych w usuwanym kanale Alpha 

【【【【Zastosowanie】】】】 

Funkcja ma zastosowanie do obrazów z utworzonym kanałem Alpha.  

【【【【Uruchamianie】】】】 

1. Kliknąć kolejno: “Obraz→Kanał Alpha→ Utwórz z jasności” aby utworzyć 
automatycznie kanał Alpha 

2. Kliknąć kolejno: “Obraz→Kanał Alpha→Strip”, a program wygeneruje nowy 
obraz (rys.17) z uwzględnieniem informacji zawartych w usuwanym kanale 
Alpha poprzedniego zdjęcia.  

 

Rys. 17 obraz po zastosowaniu funkcji „Strip” dla kanału Alpha 
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3.2.2.3. Przetwarzanie koloru 

Funkcje przetwarzania obrazu na podstawie koloru  

3.2.2.3.1. Skala szarości   

【【【【Opis】】】】 

Przekształca obraz kolorowy w czarno-biały. 

【【【【Uruchamianie】】】】 

Kliknąć kolejno: “Obraz→skala szarości”. Program przekształci automatycznie 
obraz do postaci czarno-białej (rys.18) 

 

rys 18 Obraz kolorowy po zastosowaniu funkcji „skala szarości” 

3.2.2.3.2. Dither  

【【【【Opis】】】】 

Pozwala zastosować “dither” do obrazu. Dostępne algorytmy przekształcania: 
Floyd-Steinberg, Burkes, Stucki, Jarvis-Judice-Ninke, Sierra, Stevenson-Arce, Bayer 
matrix (4x4 ordered dither), Ordered dither.  

Dither - metoda stworzenia koloru poprzez kompozycję kilku barw z dostępnej 
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palety, gdy kolor oryginalny nie może zostać bezpośrednio wyświetlony - symulacja 
koloru poprzez wyświetlenie/nadrukowanie w bliskim sąsiedztwie punktów o 
barwach składowych. Postrzeganie trzech punktów w kolorach składowych z dalszej 
odległości daje wzrokowy efekt koloru wynikowego - zamierzonego. W grafice 
czarno-białej podobna symulacja jak w grafice kolorowej z zastosowaniem do odcieni 
szarości. Skalowanie osiąga się poprzez natężenie ilościowe punktów składowych 
czarnych i białych. Ma to miejsce w przypadku dostępności jedynie dwóch kolorów: 
czarnego i białego. 
 

【【【【Uruchamianie】】】】 

1. Kliknąć kolejno “Obraz→Dither”, zostanie wyświetlone okno wyboru 
algorytmu przetwarzania (rys.19) 

 

Rys.19 Okno wyboru algorytmu przetwarzania 

2. W oknie wyboru algorytmu (rys. 19) należy wbrać jeden z dostępnych i wybór 
zatwierdzić „OK.” Program zastosuje algorytm do obrazu. Rysunek 20 
przedstawia obraz po zastosowaniu funkcji „dither”.      

 

Rys. 20 Obraz po zastosowaniu funkcji dither 
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3.2.3. Filtry  

Korekta obrazu może być realizowana przez zastosowanie dostępnych filtrów 
do zmiany jasności, kontrastu, filtrów liniowy, nieliniowych i deformujących  
Tabela przykładowych filtrów do korekcji obrazu: 

Menu Funkcja 

Filtry→Napraw Zestaw parametrów korygujący 
drobne błędy w kolorze pikseli  

Filtry→Liniowe→Wyostrzenie Wyostrza obraz 

Filtry→Liniowe →Rozmycie Rozmywa obraz   

Filtry →Jasność/kontrast/Gamma Pozwala na manualną korektę 
jasności, kontrastu i gamma 

3.2.3.1. Filtry - próg odcięcia 

【【【【Opis】】】】 

Pozwala przekształcić kolorowy obraz w czarnobiały o wysokim kontraście. 

【【【【Uruchomienie】】】】 

1. Kliknąć kolejno “Filtry→Próg odcięcia”. Program wyświetli dodatkowe okno 
(rys.21) pozwalające określić wartość graniczną dla działania funkcji. 

 

rys 21 Okno funkcji „próg odcięcia” 

2. Ustawić wartość jaka ma zostać przypisana działaniu funkcji np. “118”  

3. Po zatwierdzeniu wartości – przycisk “OK”, program zastosuje funkcje 
do obrazu (rys. 22).  
Informacja: W przypadku podanej przykładowej wartości granicznej “118” 
piksele o jasności większej od tej wartości zostaną zamienione na białe, a te o 
mniejszej jasności zamienione będą na czarne. 
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Rys. 22 Obraz przekształcony funkcją „próg odcięcia”  

 

3.2.3.2. Koloryzacja  

【【【【Opis】】】】 

Funkcja głównie używana do korygowania wartości kolorów w przestrzeni 
RGB i HSL oraz do obliczenia poszczególnych wartości RGB obrazu.  

【【【【Uruchamianie】】】】 

1. Kliknąć w kolejności: “Filtry→Koloryzacja”. Program wyświetli dodatkowe 
okno (rys. 23) do wprowadzania wartości korekty. 
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Rys. 23 Okno dialogowe funkcji „koloryzacja” 

2. Wprowadzić wartości korekty jakie chcemy zastosować do obrazu 
w odpowiednie pola.   

3.  Aby zatwierdzić zmiany należy wybrać „OK”. Program rozpocznie wtedy 
przeliczanie wartości i wyświetli zmieniony obraz. 

3.2.3.3. Jasność/Kontrast/Gamma  

【【【【Opis】】】】 

Pozwala użytkownikom zdefiniować parametry: jasność, kontrast, wartość 
korekcji gamma, aktualnego obrazu.  

【【【【Uruchamianie】】】】 

1. Kliknąć w kolejności: “Filtry →Jasność/Kontrast/Gamma”, aby wyświetlić 
okno konfiguracji parametrów (rys. 24) 

 

Rys. 24 Ustawianie jasności 

2. Wprowadzić wartości korekty jasności jaką chcemy zastosować do obrazu 
poprzez przesunięcie odpowiedniego suwaka (rys. 24)   

3.  Aby zatwierdzić zmiany należy wybrać „OK”. Program rozpocznie wtedy 
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przeliczanie wartości i wyświetli zmieniony obraz. (rys. 25) 

 

Rys. 25 obraz po zmianie jasności 

4. Wprowadzić wartości korekty kontrastu jaką chcemy zastosować do obrazu 
poprzez przesunięcie odpowiedniego suwaka (rys. 26)   

 

Rys. 26 Ustawianie kontrastu 
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5. Aby zatwierdzić zmiany należy wybrać „OK”. Program rozpocznie wtedy 
przeliczanie wartości i wyświetli zmieniony obraz. (rys. 27) 

 

Rys. 27 Obraz po korekcie kontrastu 

6. Wprowadzić wartości korekty parametru gamma poprzez przesunięcie 
odpowiedniego suwaka (rys. 28)    

 

Rys. 28 Ustawianie parametru gamma 

7. Aby zatwierdzić zmiany należy wybrać „OK”. Program rozpocznie 
przeliczanie wartości i wyświetli zmieniony obraz. 
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3.2.3.4. Filtry - Liniowe  

Zestaw filtrów liniowych oferujących przekształcenia obrazu:   

·Rozmycie     
Wygładzenie obrazu poprzez osłabienie kontrastu sąsiadujących 
pikseli, tak aby delikatnie rozmyć krawędzie występujące w 
obrazie 

·Zmiękczenie   
Zmiękcza gładką krawędź, obszary zbyt ostre lub o zbyt 
wysokim kontraście poprzez ich delikatne rozmycie 

·Rozmycie Gaussowskie  
Wygładzenie obrazu poprzez zastosowanie algorytmu 
Gausskiego rozmycia.   

·Wyostrzenie    
Wyostrza obraz poprzez zwiększenie kontrastu sąsiadujących 
pikseli. 

·Krawędzie     Uwypukla krawędzie widoczne na obrazie. 

·Płaskorzeźba   
filtr generujący obraz poprzez tworzenie zarysu obrazu 
i zmniejszenie wartości kolorów sąsiednich powierzchni    

 

3.2.3.4.1. Rozmycie  

【【【【Uruchamianie】】】】 

Kliknąć w kolejności: “Filtry→Liniowy→Rozmycie”, aby zastosować filtr 
do obrazu 

3.2.3.4.2. Zmiękczenie  

【【【【Uruchamianie】】】】 

Kliknąć w kolejności: “Filtry→Liniowy→Zmiękczenie”, aby zastosować filtr 
do obrazu 

3.2.3.4.3. Rozmycie Gaussowskie  

【【【【Uruchamianie】】】】 

Kliknąć w kolejności: “Filtry→Liniowy→Rozmycie Gaussowskie [3x3]/[5x5]”, 
aby zastosować filtr do obrazu. 

3.2.3.4.4. Wyostrz  

【【【【Uruchamianie】】】】 
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Kliknąć w kolejności: “Filtry→Liniowy→Wyostrz”, aby zastosować filtr 
do obrazu 

3.2.3.4.5. Krawędzie 

【【【【Uruchamianie】】】】 

Kliknąć w kolejności: “Filtry→Liniowy→Krawędzie”, aby zastosować filtr 
do obrazu 

3.2.3.4.6. Płaskorzeźba  

【【【【Uruchamianie】】】】 

Kliknąć w kolejności: “Filtry→Liniowy→Płaskorzeźba”, aby zastosować filtr 
do obrazu 

3.2.3.5. Filtry nieliniowe 

Zestaw filtrów nieliniowych oferujących przekształcenia obrazu:   

·Szum 
Wprowadza losowe zniekształcenia koloru pojedynczych 
pikseli dla obrazu 

·Mediana   
Uśrednia intensywność pikseli w obrazie.  

·Erozja 
              Stosuje efekt erozji do obrazu.  

·Dylatacja       
          Stosuje efekt dylatacji do obrazu.   

·Kontur 
Rysuje drobne linie wzdłuż krawędzi kolorów na obrazie. Dla 
obrazów czarno-biały rysuje kontury obiektów. 

·Krawędzie 
Generuje obraz krawędzi widocznych na obrazie   

·Jitter          
              Dodaje jitter do obrazu.  

3.2.3.6. Filtry deformujące  

Zestaw transformacji kołowych oferujących następujące przekształcenia obrazu: 

·Wklęsły            
Symuluje efekt wklęśnięcia w centrum obrazu  

·Wypukły   
Symuluje efekt wypukłości w centrum obrazu   
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·Wir               
Symuluje efekt wiru/ spirali wokół centrum obrazu  

·Cylinder          
                  Symuluje cylindryczne zniekształcenie obrazu.     

·Szyba           
Zniekształca obraz poprzez jego wzajemne nakładanie 
i przesuwanie.   

3.2.3.7. Pseudokoloryzacja 

【【【【Opis】】】】 

Tworzy efekt pseudokoloryzacji dla analizowanego obrazu 

【【【【Uruchamianie】】】】 

Kliknąć w kolejności: “Filtry→Pseudokoloryzacja”aby zastosować filtr 
do obrazu   

 

3.2.3.8. Rozdzielanie kolorów  

【【【【Opis】】】】 

Zestaw funkcji służących rozdzielaniu obrazu na poszczególne składowe 
w zależności od wybranej przestrzeni kolorów. 

·RGB Wyodrębnia składowe: czerwony, zielony, niebieski dla przestrzeni RGB.  

·HSL Wyodrębnia składowe: odcień, saturacja, luminancja dla przestrzeni HSL. 

·YUV model barw, w którym Y odpowiada za jasność obrazu (luminancję), 
a pod UV zaszyta jest barwa - dwie chrominancje.  

·YIQ jeden z modeli przestrzeni kolorów dla sygnału telewizyjnego, Y 
reprezentuje jasność obrazu, I i Q określa kolor i saturację.  

·XYZ Trzy współrzędne trójchromatyczne odpowiadają procentowemu 
udziałowi trzech podstawowych barw R (czerwonej), G (zielonej) i B 
(niebieskiej)  

·CMYK Przestrzeń barw odpowiadająca czterem podstawowym kolorom farb 
drukarskich - cyjan, magenta, żółty i czarny.   

【【【【Uruchamianie】】】】 

1. Kliknąć kolejno: “Filtry→Rozdziel→Split to RGB lub inną przestrzeń barw. 
Program samoczynnie przeanalizuje obraz i w kolejnych zakładkach 
wyświetli poszczególne składowe obrazu. 

2. Efekt rozbicia obrazu do przestrzeni RGB jest pokazany poniżej (rys. 29) 
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Rys. 29 obraz rozbity na składowe RGB 

3.2.3.9. Łączenie obrazów  

【【【【Opis】】】】 

Funkcja umożliwia połączenie w jeden kolorowy obraz zdjęć rozbitych 
na poszczególne składowe koloru.     

【【【【Zastosowanie】】】】 

Przynajmniej dwa obrazy muszą być otwarte, aby możliwe było stosowanie tej 
funkcji.  

【【【【Uruchamianie】】】】 

1. Kliknąć kolejno: “Filtry→Łączenie”, aby wywołać okno konfiguracji (rys. 30).   
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Rys. 30 Okno ustawień funkcji „Łącznie” 

2. Wybrać przestrzeń kolorów odpowiadającą obrazom źródłowym i wybrać 
wskazać pliki odpowiadające poszczególnym składowym.  

3. Wybór zatwierdzić “OK”. Program automatycznie połączy obrazy składowe 
w jeden plik.  

3.2.3.10. Transformacja Fouriera - FFT (Fast Fourier Transformation) 

【【【【Opis】】】】 

To algorytm liczenia dyskretnej transformaty Fouriera oraz transformaty do niej 
odwrotnej 

【【【【Uruchamianie】】】】 

1. Kliknąć kolejno: “Filtry→FFT”, aby wyświetlić okno parametrów funkcji 

 

Rys. 31 Okno parametrów FFT 

2. Ustawić wymagane parametry transformacji  

· Rzeczywisty: Wybrać obraz rzeczywisty który ma zostać wykorzystany 
przez funkcję.  

· Urojony: Wybrać obraz urojony który ma zostać wykorzystany 
przez funkcję.    

·Odwróć: opcji oznacza licznie transformaty odwrotnej  

·Oblicz wielkość: Zaznaczenie tej opcji oznacza zgodę na obliczenie 
wartości bezwzględnej w okresie transformacji  
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·Force FFT: Zaznaczenie tej opcji oznacza zgodę na wystąpienie 
Force FFT w czasie transformacji.  

3. Po wprowadzeniu wszystkich ustawień należy je zatwierdzić przyciskając 
„OK”    

3.2.3.11.  Napraw  

【【【【Opis】】】】 

Funkcja naprawy kolorowego obrazu zależności od różnych kolorów, odcieni, 
nasycenia, luminancji pikseli i przestrzeni barwowej. 

【【【【Uruchamianie】】】】 

1. Kliknąć kolejno: “Filtry→Napraw”, aby wyświetlić okno ustawień funkcji 

 

Rys. 32 Okno ustawień funkcji „Napraw” 

2. Ustawić przestrzeń kolorów, promień i ilość powtórzeń.   

·Kolor: parametr definiuje przestrzeń kolorów w której odbywa się korekcja 

·Promień: parametr definiujący siłę korekcji .  

·Powtórzenia: parametr definiujący ilość powtórzeń analizy.  

3. Ustawione parametry należy zatwierdzić „OK” aby program mógł zastosować 
funkcję do obrazu.  

3.2.3.12. Mieszanie obrazów  

【【【【Opis】】】】 

Opcja pozwala na zmieszanie kilku obrazów w jeden..  

· informacja: W odróżnieniu od łączenia obrazów, mieszanie nie dotyczy 
przestrzeni kolorów i nie wymaga ustawiania kanałów RGB i innych. 

 

【【【【Zastosowanie】】】】 

Przynajmniej dwa obrazy muszą być otwarte, aby możliwe było stosowanie tej 
funkcji.  
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【【【【Uruchamianie】】】】 

1. Kliknąć kolejno Filtry → Mieszaj... Ukaże się okno dialogowe mieszania 
kolorów (rys. 33). 

 

Rys. 33 okno parametrów funkcji “Mieszaj” 

2. W oknie ukazanym na powyższym rysunku należy określić obraz źródłowy 
i docelowy oraz ustawić tryb mieszania i wartości X i Y. Aby zobaczyć 
podgląd obrazu po zastosowaniu filtra, należy kliknąć przycisk „Odśwież 
podgląd”. Podgląd będzie widoczny w oknie po lewej stronie 

3. Po dokonaniu ustawień, proszę kliknąć przycisk OK. Program OptaView 
automatycznie rozpocznie mieszanie obrazów. 

3.2.4. OptaView – Funkcje pomiarowe 

Program może mierzyć otwarty obraz i wyświetlać wyniki w tabeli pomiarów. 
Pomiar obejmuje odległość między punktami, kąt, jaki tworzą przecinające się 
linie oraz powierzchnię zaznaczonego obszaru.  
 
UWAGA: Funkcje pomiarowe dostępne są wyłącznie gdy kamera jest 
podłączona do komputera. 

3.2.4.1. Kalibracja  

【【【【Opis】】】】 

Kalibrację wykonuje się w celu określenia jaką wartość ma piksel w jednostkach 
długości lub powierzchni dla danego mikroskopu.   

【【【【Uruchamianie】】】】 

1.  Proszę wykonać zdjęcie preparatu wzorcowego, wykonany za pomocą 
aktualnie podłączonego mikroskopu i kamery.  
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2.  kliknąć kolejno “Pomiar→Kalibracja”. Ukaże się okno do pomiaru obrazu 
pełnoekranowego (rys. 34) 

 

Rys. 34 okno kreatora kalibracji 

3.  Kliknij na ikonie “Wczytaj obraz” 

4.  Proszę przesunąć kursor myszy nad obraz (przybierze on kształt czarnego 
krzyżyka), a następnie narysować linię, tak jak zostało to pokazane 
na poniższym rysunku. Następnie proszę określić nazwę i dane numeryczne 
kalibracji w panelu po lewej, tak jak na poniższych rysunkach 35 i 36. 

 

 

Rys. 35 Widok okna kreatora kalibracji 

Sprawdzić poprawność wprowadzonych danych 
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Rys. 36 Zakładka danych kalibracji w oknie kreatora 

5.  Aby zakończyć dodawanie kalibracji, proszę kliknąć „Zakończ” aby 
zatwierdzić wprowadzone dane. 

  

3.2.4.2. Tabela kalibracji 

【【【【Opis】】】】 

1. Przeglądanie i zmiana wyników kalibracji 
2. Zmiana przez użytkowników wyników kalibracji 
3. Dodawanie i usuwanie wyników kalibracji 

【【【【Uruchamianie】】】】 

◎◎◎◎ Przeglądanie wyników kalibracji 

1. Proszę kliknąć “Pomiar→ Tabela kalibracji”. Otworzy się okno tabeli 
kalibracji. 

2. Proszę kliknąć nazwę wyników kalibracji, na przykład L1. Wybór wyniku 
kalibracji w oknie po lewej spowoduje pojawienie się jej parametrów po 
prawej, jak na poniższym rysunku. 

 

Rys. 37 Okno tabeli kalibracji 
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◎◎◎◎ Zmiana wyników kalibracji 

1. Proszę wybrać wynik kalibracji, który ma zostać zmieniony. 
2. Teraz możliwa jest edycja takich parametrów jak nazwa, długość, piksele 

oraz jednostka pomiarowa. 
3. Po zakończeniu edycji, proszę kliknąć przycisk „zapisz” aby zapisać nowe 

ustawienia. 

 

◎ ◎ ◎ ◎ Manualne dodawanie wyniku kalibracji 

1. Proszę kliknąć przycisk „dodaj”. Spowoduje to dodanie nowego, czystego 
wyniku kalibracji, tak jak na poniższym rysunku.  

 

Rys. 38 Tabela kalibracji 

2. Proszę zaznaczyć nowy wynik kalibracji, w polu „Nazwa” wpisać np. L2, 
a w polu „piksel”, wpisać liczbę odpowiadającą skalowanej jednostce 
pomiarowej. Po zapisaniu zmian nowy wynik powinien wyglądać w ten 
sposób: 

 

Rys. 39 Tabel kalibracji  

◎◎◎◎ Usuwanie wyniku kalibracji 

1. Wskazać wynik kalibracji, który ma zostać usunięty  

2. Kliknąć przycisk „usuń”. 

3.2.4.3. Narzędzia pomiarowe 

    Służą one do mierzenia odległości pomiędzy dwoma punktami, kątów 
utworzonych przez przecinające się linie oraz pola powierzchni zaznaczonych 
obszarów  
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Ikona skrótu  Pozycja w menu Opis  

 
Pomiar→Zaznacz Oznaczenie lub przeniesienie wyniku 

kalibracji i zmiana grubości jego 
krawędzi w otwartym obrazie   

 
Pomiar→Linia Pomiar odległości między dwoma 

punktami na obrazie 

 Pomiar→Prostokąt Pomiar długości, szerokości oraz 
obwodu i pikseli zaznaczonego 
czworokątnego obszaru (jednostka 
pomiaru: piksele)    

 
Pomiar→Okrąg Pomiar promienia zaznaczonego 

kolistego obszaru oraz jego pikseli i 
obwodu (jednostka pomiaru: piksele) 

 Pomiar→Wielobok  Pomiar pikseli i obwodu zaznaczonego 
obszaru wielokątnego (jednostka 
pomiaru: piksele) 

 
Pomiar→Kąt Pomiar kąta między przecinającymi się 

liniami w otwartym obrazie  

 
Pomiar→Punkt Oznaczanie punktów do pomiaru 

 Pomiar→Znacznik Dodawanie komentarzy na obrazie  

 
Edycja→Cofnij  Cofanie wyników pomiarów do 20 

wstecz 

 
Edycja→Powtórz  

 

Przywracanie rezultatów z pomiarów 
(powtarzanie poprzednich 20 pomiarów)  

3.2.4.3.1. Linia  

【【【【Opis】】】】 

Funkcja „Linia” jest używana do pomiaru odległości pomiędzy dwoma 
punktami obrazu. Wynik podawany jest w jednostkach zdefiniowanych 
w tabeli kalibracji. 
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【【【【Uruchamianie】】】】 

1. Proszę kliknąć przycisk  na pasku zadań lub “Pomiar→Linia” w menu. 

2. Teraz proszę przesunąć kursor myszy na obraz i kliknąć w miejscu, gdzie ma 
się rozpoczynać linia. Następnie proszę przesunąć kursor w miejsce, gdzie ma 
się ona kończyć i powtórnie nacisnąć lewy przycisk myszy. 

3. Gotowa linia powinna wyglądać jak na poniższym rysunku. 

 

Rys. 40 Okno programu z przykładowym pomiarem liniowym 

3.2.4.3.2. Prostokąt 

【【【【Opis】】】】 

Służy do mierzenia długości i szerokości oraz obwodu i pikseli zaznaczonego 
czworokątnego obszaru. Jednostką pomiarową jest piksel.     

【【【【Uruchamianie】】】】 

1. Proszę kliknąć przycisk na pasku zadań lub „Pomiar→Prostokąt” w menu. 
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2. Teraz proszę przesunąć kursor myszy na obraz i kliknąć w miejscu, gdzie ma 
się rozpoczynać zaznaczenie. Następnie proszę przesunąć kursor w miejsce, 
gdzie ma się ono kończyć i powtórnie nacisnąć lewy przycisk myszy. 

3. Gotowy czworokąt powinien wyglądać tak, jak na poniższym rysunku. 

 

 

Rys. 41 Przykładowy pomiar  

Wskazówka: aby skorzystać z narzędzi “Okrąg”, “Wielobok”, “K ąt” i “Punkt”, 
proszę postępować analogicznie jak przypadku opisanym powyżej. 

3.2.4.3.3. Zaznacz  

【【【【Opis】】】】 

Oznaczenie lub przeniesienie wyniku kalibracji i zmiana grubości jego krawędzi 
w otwartym obrazie.  

【【【【Uruchamianie】】】】 

1. Proszę kliknąć przycisk  na pasku zadań, lub “Pomiar→Zaznacz” w menu. 
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2. Następnie proszę przesunąć mysz nad obszar czworokątnego zaznaczenia lub 
jego krawędź w otwartym obrazie. Kursor przybierze postać dłoni. 

3. Kiedy kursor znajduje się nad zaznaczonym obszarem, przytrzymanie lewego 
przycisku myszy pozwoli na przeciągnięcie tego obszaru w inne miejsce 
otwartego obrazu. 

 
Wskazówka: Przy przesuwaniu zaznaczonego wyniku pomiaru jego krawędzie 
pozostają nieruchome. 
 

4. Podwójne kliknięcie na zaznaczony obszar lub jego krawędź spowoduje 
pojawienie się okna jego właściwości: 

  

 

Rys. 42 Okno właściwości pomiaru 

5. 5. W oknie właściwości użytkownik może zmienić nazwę danego pomiaru, 
grubość oraz kolor jego obramowania, kolor podpisu i tła podpisu. 
W poniższym przykładzie powiększono grubość obramowania do 8. 

  

 

Rys. 43 Okno właściwości pomiaru po wprowadzeniu zmian 
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6. Kliknięcie przycisku OK. spowoduje zatwierdzenie zmian i powrót do obrazu. 
jak widać na poniższym rysunku, grubość linii zaznaczenia zwiększyła się.  

  

Rys. 45 Wynik przykładowego pomiaru po zmianie parametrów 

3.2.4.3.4. Znacznik  

【【【【Opis】】】】 

To narzędzie służy do dodawania komentarzy i uwag do oglądanego obrazu.    

【【【【Uruchamianie】】】】 

1. Proszę kliknąć przycisk na pasku zadań lub “Pomiar→Znacznik” w menu. 

2. Następnie proszę przesunąć kursor nad miejsce na obrazie, gdzie ma się 
znaleźć uwaga lub komentarz i wcisnąć lewy przycisk myszy. Pojawi się okno 
edycji uwag i komentarzy: 
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Rys. 45 Okno właściwości funkcji „Notatka” 

3. W oknie edycji użytkownik może wprowadzić treść komentarza lub uwagi, 

zmienić krój pisma przyciskiem , kolor tła, oraz uczynić tło 

przezroczystym. 

   4. Aby zakończyć edycję i dodać komentarz lub uwagę, proszę kliknąć przycisk 
OK. Prawidłowo dodana uwaga lub komentarz powinien wyglądać jak na 
poniższym rysunku. 

 

Rys. 46 Obraz z naniesionym oznaczeniem 
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3.2.4.4. Tabela Pomiarów 

【【【【Opis】】】】 

Służy ona do przeglądania wyników pomiarów w otwartym obrazie. 

【【【【Uruchamianie】】】】 

1  Proszę kliknąć “Pomiar → Tabela Pomiarów” w menu. Program OptaView 
wyświetli listę wykonanych w danym obrazie pomiarów. Wygląda ona 
w sposób następujący 

 

Rys. 47 Okno Tabeli Pomiarów 

2.  Na liście znajdują się nazwy i dane z wszystkich pomiarów istniejących 
w danym obrazie oraz treści uwag i komentarzy 

3. Jeżeli dane pomiarów powinny zostać zapisane, proszę kliknąć przycisk 
„zapisz do TXT”. Spowoduje to automatyczne zapisanie zawartości tabeli 
pomiarów w nowym pliku tekstowym, który można następnie zapisać na 
dysku.    

4.  Kliknięcie przycisku „Zapisz do Excel” spowoduje eksport danych z tabeli 
pomiarów do Excela. 


