Sposób obróbki digitalizowanych materiałów uzależniony jest od ich charakteru. Inaczej będą prezentowane dokumenty i czasopisma XIX- i XX-wieczne,
a w inny sposób starodruki i rękopisy.
Tomasz Kalota w swoim artykule: Jak
przygotować obiekty do włączenia ich
do biblioteki cyfrowej – doświadczenia
Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, wymienił dwa podstawowe modele
bibliotek cyfrowych, dokumentacyjny
i informacyjny.
Model dokumentacyjny jest stworzony
w celu jak najwierniejszego odwzorowania oryginalnego dokumentu. Model informacyjny tworzy się w celu udostępnienia i zachowania warstwy tekstowej i informacyjnej digitalizowanego dokumentu.
Wybór modelu biblioteki cyfrowej ma
kluczowe znaczenie dla dalszych decyzji
dotyczących parametrów technicznych,
sprzętu, logistyki i doboru oprogramowania [Kalota, 2007]. W JBC ze wzglę-

Słowa kluczowe: biblioteka cyfrowa, edycja obrazów
cyfrowych, kadrowanie, prostowanie, technologia digitalizacji
Keywords: cropping pictures, digital image processing,
digital library, digitization technology, straightening
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Kadrowanie
i prostowanie wybór
czy konieczność?

du na różnorodność digitalizowanych
dokumentów zostały zastosowane oba
modele biblioteki cyfrowej. Do archiwizacji plików zastosowany został model
dokumentacyjny, a do prezentacji dokumentów w Internecie model dokumentacyjny i informacyjny.
Przygotowanie wersji cyfrowych dokumentów wymaga odpowiedniej obróbki
graficznej. W modelu informacyjnym biblioteki cyfrowej podstawową czynnością

Abstrakt: Autor opisał metody i techniki kadrowania
obrazu cyfrowego przy pomocy wybranych programów
do obróbki grafiki. Dobrą praktyką jest stosowanie kilku
programów graficznych jednocześnie ze względu na
różnorodność opcji w nich dostępnych. Na rynku można
wybierać wśród wielu aplikacji płatnych i bezpłatnych
dlatego autor artykułu omówił krótko niektóre z nich oraz
przedstawił ich zastosowanie w JBC. Opisane zostały
również techniki kadrowania i prostowania skanów ze
względu na rodzaj edytowanego dokumentu. Autor
przedstawił także swoje spostrzeżenia i dobre praktyki w
tego typu pracy.
Abstract: The author describes the methods and
techniques of digital image processing using the selected
software, suggesting parallel use of more than one program
on account of their different sets of available editing options.
One can choose between a number of applications which are
available on the market, both as freeware and as commercial
programs. The article presents the actual programs used in
the Jagiellonian Digital Library for regular processing of
digital files (e. g. cropping, straightening, etc.) as well as for
optimisation of hard copy document scans. The author’s
remarks and hints concerning work streamlining are also
included.

Według definicji z encyklopedii PWN
kadrowanie jest to odrzucenie poza kadr
pozytywu nieistotnych lub niepotrzebnych elementów obrazu podyktowane
względami kompozycyjnymi lub technicznymi [PWN Encyklopedia 2010].
Według definicji w Wikipedii jest to
wycięcie z pierwotnie zarejestrowanego obrazu określonego jego fragmentu
w celu uzyskania optymalnego dla widza
obrazu, zdjęcia lub pojedynczej klatki
fotograficznej lub błony filmowej [Wikipedia 2011].
Natomiast prostowanie jest to obracanie
obrazu o niewielki kąt, tak aby prezentowane na nim obiekty lub tekst nie były
pochylone [Fotografia 2010].
Prezentacja w Internecie i archiwizacja
Już na etapie skanowania powinno się
ustalić parametry dla obrazów wyjściowych. W przypadku skanerów wielkoformatowych należy w trakcie skanowania
zostawić marginesy u góry, na dole i po
bokach obrazu. Ułatwia to pracę osobie
skanującej, bo nie musi zwracać uwagi
na to, jak układa skanowany materiał na
skanerze i może szybko wyprodukować
partie skanów, które w łatwy sposób
można kadrować. Natomiast przy wykorzystywaniu skanerów płaskich małoformatowych (maksymalnie A3) należy
pamiętać, aby każdorazowo przyciskać
skanowany materiał do szyby skanera

wszystkich szczegółów, mających wpływ
na jakość wynikowej publikacji cyfrowej [Kalota i Raczyński i Rękar 2011,
s. 55-62]. Wadą kadrowania i prostowania jest wydłużenie procesu udostępniania wynikowych plików w bibliotece
Przed przystąpieniem do kadrowania cyfrowej, ponieważ są to czynności czanależy sprawdzić rozdzielczość zeska- sochłonne.
nowanego obrazu, rozmiar oraz głębię
bitową. W JBC dla obrazów cyfrowych W projekcie JBC przyjęto, że dodatkozostały przyjęte następujące parametry: wym zabezpieczeniem zbiorów będzie
rozdzielczość optyczna 300 dpi i 24 bi- ich zmikrofilmowanie. Pliki przygototowa głębia koloru. Rozmiar dokumentu wywane do przetworzenia na mikrofilm
w wersji cyfrowej powinien być zgodny są wcześniej kadrowane, dzięki czemu
z oryginałem. W JBC przyjęto zasadę, mają estetyczny wygląd oraz zmniejsza
że pliki do archiwizacji będą skanowane się zużycie błony mikrofilmowej. Zaletą
w formacie bezstratnym TIFF (model do- mikrofilmu jest jego trwałość. Zwój mikumentacyjny). Natomiast do prezentacji krofilmu o podłożu srebrowym powiw Internecie zeskanowane obrazy trzeba nien zachować jakość przez około 500
poddać obróbce graficznej, ponieważ lat. Według danych podanych przez firzazwyczaj wymagają między innymi: wy- mę Kodak trwałość mikrofilmu dochodzi
równania, kadrowania, zmiany rozmiaru nawet do 1600 lat, podczas gdy nośniki
i konwersji do formatów skompresowa- cyfrowe mają obecnie trwałość rzędu
nych, zajmujących mniejszy obszar pa- 10–30 lat [Felińska 2010].
mięci. Zaletą kadrowania i prostowania
jest lepsza prezentacja i jakość obrazów Przystępując do kadrowania należy wyw bibliotece cyfrowej oraz lepsze roz- brać edytory obrazów. Są to programy,
poznanie tekstu przez oprogramowanie które zawierają narzędzia pozwalające na
OCR. Po rozpoznaniu warstwy tekstowej przycięcie krawędzi lub części obrazu,
w digitalizowanym dokumencie, tekst tak aby został tylko ten pożądany fragjest możliwy do przeszukiwania przez ment [Busch 2005, s. 205-206].
wyszukiwarki oraz można go kopiować
do edytorów, np. Microsoft Word, Open W JBC przy wyborze programów do
Office Writer. Po wyprostowaniu tekstu tego typu procesów kierowano się rodzaprogram OCR ma mniejszy margines jem zbiorów, które zostaną poddane edybłędu i jest w stanie rozpoznać go nawet cji. Do kadrowania grafik i map używaze 100% skutecznością. Dlatego bardzo nych jest kilka programów: Gimp, Corel
ważne jest przygotowanie plików źró- PHOTO-PAINT, XnView. Do edycji podłowych starannie, z uwzględnieniem jedynczych plików lub łączenia podzielooraz uważać, żeby nie wystawał poza
obszar roboczy. Obszar skanowania najlepiej ustawić na całą powierzchnię skanera i później odciąć zbędne fragmenty
podczas kadrowania.
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trzebne szczegóły i wyprostować obraz.
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przed prezentacją plików w Internecie
jest ich wykadrowanie i wyprostowanie.
Bardzo często zeskanowane materiały
mają dużo niepotrzebnych informacji.
Często skanowany oryginał jest wystrzępiony, nierówny na krawędziach lub osoba skanująca krzywo ułożyła go na stole
skanera, często również zeskanowany
obraz oprócz skanowanego materiału
zawiera dodatkowo obszar wokół niego.
Dlatego należy przy pomocy odpowiednich programów wykadrować niepo-
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Il. 1.
Il. 2.

Il. 1. Obraz cyfrowy przed obróbką w programie
Scan Tailor.
Il. 2. Obraz cyfrowy po obróbce w programie
Scan Tailor.
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nych obrazów, np. mapy składającej się TWAIN, pozwalający wczytywać obrazy
z dwóch części, przydatne są programy ze skanerów, aparatów fotograficznych
i kamer. Program XnView jest darmowy
Corel PHOTO-PAINT i Gimp.
dla zastosowań edukacyjnych i niekoCorel PHOTO-PAINT jest programem mercyjnych [XnView 2012]. W JBC stoprzeznaczonym do edycji i tworzenia ob- sowany jest do kadrowania pojedynczych
razów rastrowych. Można wykorzystać skanów oraz do wsadowej obróbki grago między innymi do przygotowania gra- ficznej większej ilości plików. Przykłafiki na strony internetowe, do publikacji dowy proces kadrowania przy pomocy
elektronicznych, prezentacji multime- programu został opisany w dalszej części
dialnych, jak również do podstawowej artykułu. W JBC do masowego kadroedycji zdjęć i skanów. Jest to program wania skanów dokumentów XIX-XX
wiecznych został wybrany program Scan
komercyjny [Corel 2012].
Tailor. Jest to darmowy program dla
Gimp rozpowszechniany jest na licencji systemów Unix i Windows, którego kod
GNU (ang. General Public License), czy- źródłowy jest dostępny na licencji GNU.
li jest w pełni bezpłatny. Jest odpowied- W programie można wykonywać operanikiem programu komercyjnego Adobe cje podziału strony, obracania, prostoPhotoshop. Program umożliwia między wania i kadrowania. Wszystkie operacje
innymi: wycinanie, łączenie, malowanie wykonywane są automatycznie, ale jest
obrazów, zmianę tła, operacje na kolo- możliwość ręcznego korygowania wyrach, usuwanie obiektów ze zdjęć, ob- ników [Scan Tailor 2010]. Szczegółowo
racanie, zmianę rozmiaru i wiele innych proces kadrowania i prostowania przy
pomocy programu został podany w dal[Gimp 2012].
szej części artykułu.
Do edycji większej ilości plików jednocześnie bardzo dobrym rozwiązaniem W JBC dokumenty rękopiśmienne i stajest skorzystanie z programu XnView. rodruki nie są kadrowane po skanowaniu
Jest to program służący jako przeglą- ze względu na ich zabytkowy charakter.
darka i podstawowy edytor plików Przy prezentacji tego typu zasobów ważw wielu formatach. W XnView można ne jest wierne odwzorowanie oryginału
w prosty sposób edytować zdjęcia czy ze wszystkimi szczegółami.
skany, m. in. poprawiać jasność i nasycenie kolorów, przycinać i obracać,
wycinać fragmenty, zmieniać wielkość,
kolory, poprawiać ostrość, konwertować
na inne formaty i wiele innych. Ma on
bardzo dużo funkcji do wsadowego przetwarzania plików. Obsługuje interfejs
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Il. 4.

Il. 5.

W czwartym module program zaznacza
zadrukowane części stron (il. 9). Bardzo
ważne jest w tym kroku poprawienie
stron, które zostały źle rozpoznane przez
program. Przy kadrowaniu starych gazet
i czasopism z 24 bitową głębią koloru jest
to najbardziej czasochłonny proces, ponieważ trzeba poprawić ręcznie wszystkie strony źle zaznaczone, a ze względu
na dużą ilość zabrudzeń papieru program
Il. 3.

Il. 3. Zmiana rozdzielczości dla wszystkich stron
dokumentu w programie Scan Tailor.

Il. 4. Ustawienie orientacji skanów w programie
Scan Tailor.
Il. 5. Dzielenie rozkładówki na strony w programie Scan Tailor.
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Technologia wykonania kadrowania W pierwszym module programu jest
jednego woluminu czasopisma w pro- możliwość obracania obrazów (il. 4).
Służą do tego dwa przyciski umieszczone
gramie Scan Tailor, wersja 0.9.11.1
w interfejsie programu po lewej stronie,
Opisaną poniżej metodę można zastoso- na il. 4 zaznaczone czerwoną strzałką.
wać do masowego kadrowania każdego Użycie ich jest bardzo proste. Po naciśnięrodzaju dokumentów. Celem obróbki ciu przycisku obraz obraca się o 90 stopjest uzyskanie wykadrowanych oraz wy- ni, w zależności od wybranego przycisku
prostowanych pojedynczych stron czaso- w prawo lub w lewo.
pisma (il. 1 - 2).
Kolejny moduł programu umożliwia
Na początku po wybraniu folderu z ob- podzielenie rozkładówki na pojedyncze
razami do kadrowania program automa- strony (il. 5). Do wyboru są trzy opcje:
tycznie otwiera je i tworzy miniatury. Gdy dzielenie rozkładówki na pojedyncze
program nie może otworzyć niektórych strony, zaznaczenie całego obszaru
plików, bo np. mają inne rozmiary od po- skanowania i rozpoznanie pojedynczej
zostałych lub różnią się rozdzielczością, strony dokumentu, gdy np. kadrowane
wyświetla okno z dodatkowymi opcjami są obrazy, które były skanowane jako poo stronach, których nie akceptuje. Na- jedyncze strony.
leży wtedy za pomocą dostępnych opcji
ustawić tymczasowo inną rozdzielczość W trzecim module program automawszystkich plików w folderze na taką, tycznie prostuje strony (il. 6). Punktem
odniesienia przy prostowaniu jest wyktórą akceptuje program (il. 3).
drukowany tekst. Gdy strona jest niezadrukowana, nie zawsze jest rozpoznawana przez program i trzeba ją ręcznie
poprawić przy pomocy dostępnych opcji
(il. 7).
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Il. 6.

W kolejnym module ustala się marginesy dla wszystkich kadrowanych stron
w dokumencie (il. 10). Służą do tego
ustawienia dostępne po lewej stronie interfejsu programu. Jest tutaj możliwość
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wyłączenia obrazów, które są za duże
lub za małe w stosunku do reszty kadrowanych stron. Ułatwia to ustawienie
marginesu dla wszystkich kadrowanych
obrazów. Należy pamiętać, że strony
wyłączone w tym kroku będą mieć inny
rozmiar od pozostałych i mogą być też
nieodpowiednio skadrowane. Dlatego
dobrym rozwiązaniem jest wykadrowanie ich osobno, a później dołączenie do
dokumentu.
W ostatnim kroku ustala się rozdzielczość (il. 11) i głębię bitową (il. 12).
Należy pamiętać, że jeżeli rozdzielczość
plików była zmieniana przy wczytywaniu
ich do programu, należy w tym kroku
ustawić tę, która była ustalona w programie. Później będzie możliwość ustawienia rozdzielczości wynikowej w innym
edytorze (np. XnView).
Il. 9.

Il. 7.

Il. 6. Moduł do prostowania stron w programie
Scan Tailor.
Il. 7. Źle rozpoznana strona przez program Scan
Tailor.

Il. 8.

Il. 8. Opcje sortowania obrazów w programie
Scan Tailor.
Il. 9. Zaznaczanie przez program Scan Tailor
zadrukowanych części stron.
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ma problemy z właściwym rozpoznaniem
składki drukarskiej. Przydatne w tym
kroku są dwie opcje: order by increasing
height i order by increasing width (il.
8). Po ich zaznaczeniu program ustawia
wszystkie strony według wybranej opcji,
czyli przy wybraniu „order by increasing
height” obrazy sortowane są od najniższego do najwyższego zaznaczenia,
a przy „order by increasing width” obrazy
sortowane są od najwęższego do najszerszego. Po sortowaniu wystarczy poprawić zaznaczenie. Strony źle zaznaczone,
w większości przypadków, będą na górze
i na dole miniaturek wyświetlanych po
prawej stronie w interfejsie programu.

jedynczych stron dokumentu (il. 13).
W trakcie skanowania należy każdorazowo przykładać róg strony do krawędzi
obszaru roboczego skanera. Obszar skanowania należy ustawić przy pierwszej
kartce i potem już go nie zmieniać:
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Na koniec należy wyeksportować pliki
i zapisać na dysku komputera. Zaletą
programu jest to, że po zapisaniu ustawień można ponownie edytować przetworzony dokument. Program jest łatwy
w obsłudze, pozwala na masowe kadrowanie i prostowanie dużej liczby skanów. Wadą Scan Tailor jest to, że edycja
skanów bez równej składki drukarskiej
i z różną wielkością stron jest bardzo czasochłonna. Programu można użyć również do kadrowania pojedynczych plików, ale szybciej i łatwiej można to zrobić
w innych programach do edycji zdjęć.

1. przed kadrowaniem należy sprawdzić
rozmiar obrazu w pikselach,

2. następnie w programie XnView należy zaznaczyć wszystkie pliki, które mają
być wykadrowane i wybrać opcję - konwertuj wiele plików, ustawienia: format:
TIFF. Przycinanie dla przykładowego
Technologia wykonania masowego rozmiaru obrazu 1666x2560 przedstakadrowania przy pomocy programu wione jest poniżej [Kolasa 2007]:
XnView, wersja 1.97.8
X

Y

szerokość

wysokość

100

100

1500

2400
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Tę metodę można zastosować do druków nowych lub zeskanowanych po-

Il. 11.

Il. 10.

Il. 12.

Il. 10. Ustawianie marginesów w programie Scan
Tailor.

Il. 11. Ustawienie rozdzielczości w programie
Scan Tailor.
Il. 12. Ustawienie głębi bitowej w programie
Scan Tailor.

Il. 13a.
Il. 13b.

Il. 13a-13b. Obrazy przed i po kadrowaniu
w programie XnView.
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Podsumowanie
Opisane metody przygotowania publikacji cyfrowych zostały zaprojektowane dla
konkretnych ustawień plików. Mogą być
wykorzystywane w digitalizacji zbiorów
archiwalnych i bibliotecznych. Omówione zostały wybrane programy przydatne
w kadrowaniu i prostowaniu obrazów cyfrowych. Jest szereg innych programów,
które można wykorzystać przy tego typu
procesach.
Podsumowując należy dodać, że kadrowanie i prostowanie obrazów, poza walorami estetycznymi, pozwala w dalszym
etapie przygotowania publikacji na uzyskanie lepszego rozpoznania tekstu przy
korzystaniu z oprogramowania OCR,
w wyniku czego użytkownik biblioteki
cyfrowej ma większe możliwości wyszukiwania całych zdań i pojedynczych słów
w tekście. Ułatwia to w większości przypadków pracę nad tekstem, ponieważ korzystając z wyszukiwarek szybciej można
znaleźć poszukiwane informacje.
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Na koniec po kadrowaniu i prostowaniu,
niezależnie w jakim programie została
wykonana edycja, należy sprawdzić parametry wynikowych plików. Powinny one
mieć takie same rozmiary. Ich rozdzielczość i głębia bitowa powinny zgadzać
się ze wstępnym założeniem. Szczególnie
ważne jest to w przypadku rozdzielczości
ponieważ przy ustawieniu złej rozdzielczości wynikowy skan będzie różnił się
wymiarem od oryginału.

