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Napjainkban fontos probléma egy kinyomtatott 
kép vagy szöveg digitalizálása. A digitalizálással 
a képek könnyebben sokszorosíthatóak, tárolha-
tóak és átalakíthatóak.

A szakdolgozat irodalmi részében a fényképe-
z�gépek képalkotását, a képszerkeszt� progra-
mokat, a szkennerek m�ködését, a szkennerek 
típusait és a színkezelést ismertettük. Megemlí-
tettük továbbá a fényképez�gépek és a szkenne-
rek kialakulását, az OCR karakterfelismerést és a 
fényképez�gépek típusait.

A vizsgálatok során egy célszer�en összeál-
lított tesztábrát készítettünk, amelyet három 
különféle fényképez�géppel (Olympus C-370 
ZOOM, Ricoh R10, Fujifi lm FinePix S7000) le-
fényképeztünk, azonos megvilágítási körülmé-
nyek között, azonos id�pontban és különböz� 
beállítások mellett. A tesztábra fényképezése so-
rán mind a három fényképez�gép esetén auto-
mata üzemmódot használtunk, és az expozíciós 
értékeken változtattunk.

Ezután a tesztábrát beszkenneltük a számító-
gépbe a szkennerek által felkínált alapbeállítá-
sokkal. A vizsgálatok elvégzéséhez négy külön-
böz� szkennert (HP Offi cejet 4110, HP Scanjet 
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G4050, HP Deskjet F370, Canon PIXMA MP560) 
használtunk fel.

A képeket vizuálisan összehasonlítottuk és 
megállapítottuk, hogy milyen korrekciók szük-
ségesek. Majd a képeket az Adobe Photoshop CS5 
program segítségével átalakítottuk azért, hogy a 
képek jobban hasonlítsanak az eredeti tesztáb-
rához. A program által módosított képek vál-
toztatásait táblázatokba foglaltuk. Ezek alapján 
megállapítottuk, hogy melyik képek esetén volt 
a legnagyobb szükség a képkorrekcióra.

Az így elkészült tesztábrákat kinyomtattuk, és 
színmér� spektrofotométerrel lemértük az L, a, 
b értékeket a 40, 75 és 100%-os kitöltési arányok-
nál. Az eredeti tesztábrát összehasonlítottuk a 
képkorrekció el�tti és a képkorrekció utáni teszt-
ábrával.

A mérések alapján megállapítható, hogy a 0,0, 
–1,0 és a +1,0 expozícióval készült képek világos-
sági értékei a különféle fényképez�gépek esetén 
különböz�ek. Például a Fujifi lm FinePix S7000 
fényképez�géppel készült fotó világossági érté-
kei jelent�sen eltérnek egymástól, míg az Olym-
pus C-370 ZOOM és a Ricoh R10 fényképez�-
géppel készült képek világossági értékei között 
hasonlóságokat fi gyelhetünk meg. Az eredeti 
tesztábra bal oldalán található virág sziromle-
velei jól láthatóan elkülönülnek. Ezzel szemben 
az Olympus C-370 ZOOM 0,0 és –1,0 expozí ciós 
felvételeken, illetve a Fujifi lm FinePix S7000 
fényképez�géppel készült –1,0 expozíciós képen 
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egybeolvadnak. A Ricoh R10 fényképez�géppel 
készült képkorrekció el�tti és utáni képeken vi-
szont a virág sziromlevelei láthatóak, de nem 
annyira élesen. A képkorrekció el�tti képeken a 
különböz� méret� bet�k és a különböz� vastag-
ságú vonalak széleinél az Olympus C-370 ZOOM 
és a Fujifi lm FinePix S7000 fényképez�géppel 
készült fotókon világosabb árnyalat fi gyelhet� 
meg, amely az utóbbi esetben csak nagyítóval 
látható. A Ricoh R10-zel készült felvételeken vi-
szont nem lehet észrevenni ilyen árnyalatot még 
nagyító segítségével sem.

Ezek után videomikroszkópos felvételeket 
készítettünk. A méréseket a színskálák azon ré-
szein végeztük, ahol a nyomat megjelent, illetve 
ahol becsukódást fi gyelhettünk meg. Ezek a me-
z�k minden színnél más kitöltési aránynál vol-
tak láthatóak. A Canon PIXMA MP560 szken-
ner esetén a képkorrekció el�tti és a képkorrekció 
utáni képek között még a mikroszkópos felvéte-
leken is alig látható különbség. A Ricoh R10 fény-
képez�gép +0,7-es expozícióval készült képeknél 
a változás szabad szemmel éppen észrevehe-
t�, de a mikroszkópos felvételeken már jobban 
megfi gyelhet�. A legnagyobb változás az Olym-
pus C-370 ZOOM fényképez�gép –0,1-es expo-
zícióval készült képnél látható, amely már sza-

bad szemmel is jelent�sen érzékelhet�. Ez a kép 
a képkorrekció el�tt sokkal sötétebb, mint kép-
korrekció után, ami a videomikroszkópos felvé-
teleken egyértelm�en látszik, hiszen a változta-
tás el�tti képen sokkal több fekete festék került a 
nyomathordozóra.

A videomikroszkópos és spektrofotométeres 
mérések után a színkülönbségeket összehason-
lítottuk és diagramokon ábrázoltuk.

A tesztábrák közül a HP Scanjet G4050 szken-
nerrel készült képen kellett a legnagyobb változ-
tatásokat végrehajtani. Ez a kép szemmel látha-
tóan kevésbé élénk szín� és világosabb az eredeti 
tesztábránál. Ezzel szemben a HP Offi cejet 4110 
szkennerrel beolvasott kép viszont telítettebb az 
eredetinél. A HP Deskjet F370 és a Canon PIXMA 
MP560 szkennerrel beolvasott képek alig igé-
nyeltek változtatásokat.

A mérési eredményekb�l látható, hogy az 
Olympus és a Fujifi lm fényképez�géppel készí-
tett képek esetén a –1,0 expozíciójú képkorrek-
ció el�tti képek színkülönbségei kiemelked�en 
magasak. Mind a három fényképez�gép esetén 
a sárga 100%-os kitöltési aránynál voltak a leg-
nagyobbak az eltérések.

A HP Scanjet G4050 szkennerrel beolvasott 
tesztábrán sárga 100%-os kitöltési aránynál volt 
a legmagasabb a színkülönbség, de ez az érték a 
többi szkennerek esetén is nagyon magas volt. A 
Canon PIXMA MP560, a HP Deskjet F370 és a HP 
Offi cejet 4110 szkennerek közül a mérések alap-
ján megállapíthatjuk, hogy a HP Offi cejet 4110 
lapolvasó változtatás nélküli eredményei lettek 
a legjobbak.

A színkülönbség értékek között azért lehettek 
nagy változások, mert az eredeti tesztábra ki-
nyomtatása fényes felület� fotópapírra történt, 
míg a képkorrekció el�tti és a képkorrekció utá-
ni tesztábrákat mázolatlan papírra nyomtattuk.

A vizsgálatok alapján arra a következtetésre 
jutottunk, hogy a szkennerrel digitalizált teszt-
ábrák sokkal jobb min�ség�ek lettek, mint a 
fényképez�géppel digitalizáltak. A beolvasás so-
rán ugyanis egy fényforrás világítja meg a beol-
vasandó anyagot, amely egyenletes fényer�t és 
szính�mérsékletet biztosít. A fényképez�géppel 
készített tesztábrák esetén viszont a kép min�sé-
gét jelent�sen befolyásolták az adott fényviszo-
nyok.

Ezek alapján megállapíthatjuk, hogy a színke-
zel� rendszer használata elengedhetetlenül szük-
séges a képek jó min�ség� reprodukálásához.


