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Po co?

 Kąt widzenia
 Rozdzielczość
 Autopromocja (portfolio, Wikipedia)
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Jak?

 Stałe parametry ekspozycji (automatyka sux)
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Jak?

 Stałe parametry ekspozycji (automatyka sux)
 Ustawione wzdłuż jednej osi (z wyjątkami)
 Z zakładkami
 Unikać bliskich planów (błąd Poli Raksy)



  

Utrudnienia

 odwzorowanie sfery na płaszczyźnie
 zniekształcenia obiektywów
 winietowanie
 różne parametry naświetlania
 rozmiar danych do przetworzenia w pamięci 

i plikach (zwykle nieskompresowany TIFF)



  

Czym?

 Hugin
 autopano-sift
 nona
 enblend
 enfuse



  

autopano-sift

 generowanie punktów kontrolnych
 implementacja algorytmu SIFT – Scalable 

Invariant Feature Transform
 C#, Mono, GPLv2

Notice: The SIFT algorithm is restricted by patents in the United States and 
hence this software is not completely free to use. For details see the LICENSE 
file included in the distribution, before you start to use this software.

The University of British Columbia has applied for a patent on the SIFT 
algorithm in the United States. Commercial applications of this software may 
require a license from the University of British Columbia. 
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autopano-sift



  

nona

 przekształcanie zdjęć zgodnie ze specyfikacją
 pochodzi z pakietu hugin



  

enblend

 ”sklejanie” zdjęć za pomocą Burt-Adelson 
multiresolution spline algorithm

 spore wymagania pamięciowe



  

enfuse

 optymalne nakładanie zdjęć za pomocą 
Mertens-Kautz-Van Reeth exposure fusion 
algorithm



  

Hugin

 One kombajn to rule them all!
 Demo
 Przykłady



  

Podsumowanie

 dobra zabawa, dużo opcji do potestowania, 
szybki efekt przy małych rozdzielczościach



 http://commons.wikimedia.org/wiki/Category
:Created_with_Hugin



  

KTHXBYE!


