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W naszym czasopiśmie, w numerach 9/2001
i 12/2001 zaprezentowane były artykuły do-
tyczące skanerów, skanowania i obrazu
w postaci elektronicznej. Artykuły te wywo-
łały żywy oddźwięk i pojawiły się prośby
o kontynuację. Poniższy artykuł jest rozwi-
nięciem wcześniej podanych informacji ze
szczególnym uwzględnieniem praktycznej
strony zagadnienia. Przeznaczony jest dla
wszystkich interesujących się multimediami,
w szczególności cyfrową obróbką obrazu.
Podane wskazówki pomogą uzyskać piękne
obrazy, zarówno na ekranie, jak i w postaci
wydruków na zwykłej domowej drukarce.

Jeśli jakieś informacje z niniejszego arty-
kułu okazałyby się niezrozumiałe, należy się-
gnąć do wspomnianych artykułów z EdW
9/2001 i 12/2001, które można znaleźć na pły-
cie EdW oraz na naszej stronie internetowej.

Popularne błędy
Szczęśliwy posiadacz skanera czy aparatu fo-
tograficznego oraz kolorowej drukarki z po-
czątku zupełnie nie zwraca uwagi na „drobia-
zgi” ciesząc się, że w ogóle udaje się mu wy-
drukować własne kolorowe obrazki. Często
po zeskanowaniu lub zrobieniu zdjęcia od ra-
zu wysyła obraz na drukarkę. Potem okazuje
się, że uzyskane wydruki prezentują się zu-
pełnie inaczej niż na ekranie – niestety, naj-
częściej zdecydowanie gorzej.

Czy winna jest popularna, niedoskonała
drukarka? A może przyczyną jest zbyt tani
skaner lub aparat?

Zazwyczaj ani jedno, ani drugie! Nawet za
pomocą popularnego skanera i taniej drukarki
atramentowej udaje się uzyskać zadziwiająco
dobre efekty. Także wszystkie współczesne
cyfrowe aparaty fotograficzne, z przetworni-
kiem większym niż 1 megapikselowy, po-
zwalają uzyskać zupełnie przyzwoite foto-
grafie wielkości pocztówki. Oczywiście pliki

ze skanera czy aparatu cyfrowego można też
oddać w postaci cyfrowej do laboratorium
i z cyfrowego minilaba uzyskać znakomite
odbitki na klasycznym światłoczułym papie-
rze fotograficznym. Niedawno firma Epson
wypuściła oprogramowanie (wtyczki do
Photoshopa), które dopasowuje wydruki na
drukarkach tej firmy do niektórych aparatów
fotograficznych, które przy zapisie obrazów
w pliku JPG dodają stosowne informacje
o odwzorowaniu kolorów i szarości – ma to
zapewnić zwiększenie wierności przy druko-
waniu plików wprost z aparatu.

Generalnie nie należy jednak drukować
czy oddawać do naświetlania plików wprost
ze skanera czy cyfrowego aparatu fotogra-
ficznego. Wiedząc na czym polega problem
i uwzględniając kilka czynników zawsze
trzeba i naprawdę warto przeprowadzić pod-
stawową obróbkę. Oczywiście wyczerpujące
omówienie wszystkich niuansów zdecydo-
wanie wykracza poza ramy tego artykułu, ale
nie wszystkie rozmaite szczegóły są niezbęd-
ne do wykonania w warunkach domowych
przyzwoitych skanów i wydruków. Aby ra-
dykalnie poprawić jakość swoich wydruków,
wystarczy posiąść podstawową wiedzę
i przeprowadzić prostą kalibrację. Koniecz-
nie trzeba jednak zrozumieć następujące pod-
stawowe zagadnienia:
A. Problem papieru
B. Niezgodność skanera, monitora i drukarki
C. Kalibracja monitora,
D. Obróbka zdjęcia.

A. Papier papierowi
nie równy

Oto podstawowa zasada: Nigdy nie drukuj
fotografii na zwykłym papierze! Tusz ła-
two wsiąka w zwykły papier i w rezultacie
otrzymujemy blady obraz. Aby uzyskać ład-
ny, żywy obraz, trzeba wykorzystać lepszy,

grubszy papier o gładkiej powierzchni,
w którą tusz mniej wsiąka. Odżałuj więc pa-
rę złotych i obowiązkowo kup papier foto-
graficzny odpowiedni dla swojej drukarki.
Tu lojalnie trzeba przyznać, że drukowanie
na papierze fotograficznym oznacza też
znacznie większe zużycie tuszu, co również
kosztuje. Jeśli bowiem przed drukowaniem
poinformujesz drukarkę, że drukujesz na pa-
pierze fotograficznym, zostanie ustawiony
tryb wyższej jakości, w którym zużycie tuszu
będzie większe niż w trybie standardowym.
Przekonaj się jednak, że warto ponieść te ko-
szty. Oszczędzanie na papierze czy tuszu
(tzw. tryby ekonomiczne) to ślepy zaułek,
strata pieniędzy i najprostsza droga do znie-
chęcenia siebie i innych. Natomiast na papie-
rze fotograficznym i w trybie wysokiej jako-
ści nawet z taniej drukarki można uzyskać
piękne obrazy, niewiele ustępujące odbitkom
fotograficznym.

B. Niezgodności sprzętu
Chcielibyśmy, żeby przy skanowaniu obraz
na ekranie nie różnił się niczym od zeska-
nowanego oryginału, a potem, by wydruk
idealnie odwzorował ekran i oryginał. Tak
samo chcielibyśmy, żeby obraz ściągnięty
z cyfrowego aparatu, na ekranie monitora
dokładnie odwzorowywał sfotografowaną
rzeczywistość.

I tu już na początku mam złą wiadomość:
osiągnięcie idealnej zgodności jest bardzo
trudne, a w przypadku popularnego sprzętu
wręcz niemożliwe. Spróbuj zrozumieć, dla-
czego tak jest, wtedy łatwiej zapanujesz nad
problemem. Nie przeraź się jednak podanymi
dalej informacjami, tylko zapoznaj z osta-
tecznymi wnioskami.

Zacznijmy od skanera. Ze skanera uzysku-
jemy obraz w trybie RGB. Jednak „cyferki”
uzyskane ze skanera i przetworzone na obraz
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na monitorze nie zawsze odwzorowują dokła-
dnie oryginał. Przykładem mogą być odcienie
głębokiej zieleni i fioletu oraz kolory „meta-
liczne”, jak srebrny i złoty, które na ekranie
na pewno zaprezentują się gorzej, niż w ory-
ginale. Skaner dobrze poradzi sobie natomiast
z typowymi materiałami drukowanymi.

Tak samo jest z aparatami cyfrowymi,
gdzie przetwornik obrazu zawiera filtry czer-
wony, zielony i niebieski, czyli też pracuje
w trybie RGB.

Krótko mówiąc, po pierwsze skaner i apa-
rat cyfrowy, pracując w trybie RGB, nie są
w stanie precyzyjnie przetworzyć na cyferki
wszystkich możliwych odcieni i kolorów,
które widzi oko ludzkie. I tu mamy dwa
aspekty sprawy. Ten prostszy związany jest
z ograniczoną rozdzielczością barwną. Jak
wiesz (EdW 12/2001 str. 64), barwy w posta-
ci elektronicznej to liczby. Standardowo sto-
sujemy tzw. ośmiobitową głębię koloru, więc
w pliku i na ekranie mamy do dyspozycji 256
odcieni danego koloru (0...255). Oczywiście
nie oddaje to idealnie wszystkich niuansów
i przejść tonalnych, jednak te 256 odcieni dla
domowej drukarki to liczba absolutnie wystar-
czająca, a nawet zbyt duża – mało która dru-
karka poradzi sobie z dobrym oddaniem tylu
odcieni. Drugi aspekt związany jest z potocz-
nym stwierdzeniem, że mieszanina kolorów
podstawowych RGB pozwala uzyskać dowol-
ny kolor i odcień. Ściśle biorąc, stwierdzenie
to jest... nieprawdziwe. Otóż za pomocą mie-
szaniny trzech kolorów podstawowych nie da
się uzyskać wszystkich barw, które widzi oko
ludzkie. Oko ma szerszy zakres widzenia, niż
zakres wyznaczony przez kolory podstawowe
RGB. To bardzo złożone zagadnienie, które
gruntownie badano przez wiele lat. Rysunek 1
pokazuje w pewnym uproszczeniu zakres wi-
dzialności oka ludzkiego (w uproszczeniu, bo
na papierze nie można wydrukować wszyst-
kich barw, które widzi oko). Na obrzeżu kolo-
rowego obszaru zaznaczone są długości fali
światła wszystkich kolorów tęczy –
420...680nm. Na rysunku 2a nieco jaśniejszy
czworokąt pokazuje zakres kolorów który
skaner czy aparat są w stanie poprawnie za-
mienić na „cyferki”. Nie znaczy to, że kolory
spoza zakresu są pomijane – urządzenie je
„widzi”, ale różnym dla oka kolorom spoza
trójkąta RGB  przypisuje te same „cyferki”,
które potem zostaną oddane na ekranie jako ta
sama barwa. Barwy spoza zaznaczonego za-
kresu zostają zamienione na najbliższe im od-
powiedniki z tego zakresu. Zaznaczony obszar
to tak zwana przestrzeń
robocza skanera lub
aparatu. Należałoby pa-
miętać, że trzy wierz-
chołki obszaru wyzna-
czone są przez parame-
try filtrów RGB w prze-
tworniku, a że na przy-
kład  czerwień czerwie-

ni nie równa, więc przestrzenie robocze po-
szczególnych skanerów i aparatów cyfro-
wych mogą się nieco różnić. Jest to bardzo
obszerne zagadnienie i rozmaici specjaliści
poświęcają mu bardzo dużo uwagi. Jednak
w warunkach domowych sprawa ograniczo-
nego rozróżniania barw przez skaner czy
aparat i niejednoznacznego definiowania ko-
lorów RGB ma niewielkie znaczenie.

Znacznie bardziej godny odnotowania jest
drugi problem - popularne skanery i aparaty
mogą przekłamywać kolory. Wynika to nie
tylko z różnic parametrów filtrów RGB, ale
też z niedoskonałości lamp oświetlających,
przetworników i innych elementów elektro-
nicznych. Pomimo godnego uwagi postępu
w tym zakresie przekłamania te mogą być
znaczne i zwykle zmieniają się z upływem
czasu. Obok przekłamań kolorów w praktyce
większe znaczenie ma, mówiąc nieprecyzyj-
nie, przekłamywanie odcieni szarości. Nie
zawsze jest to zresztą niedoskonałość sprzę-
tu. Problem wynika z tego, że w rzeczywi-
stych warunkach rozpiętość między czernią
a bielą jest bardzo szeroka, a w typowym
obrazie „elektronicznym” między bielą
a czernią ostatecznie ma występować tylko
256 odcieni szarości. W skanerze i aparacie
nie ma stałej granicy wyznaczającej ani „naj-
czarniejszą czerń”, ani „najbielszą biel”.
Wiele zależy od skanowanego (fotografowa-
nego) obiektu oraz od rozdzielczości i pozio-
mu szumów własnych przetwornika obrazu
i przetworników analogowo-cyfrowych.
Znów szczegóły są skomplikowane, a sprawa
ma ścisły związek z parametrem, zwanym
gamma. Parametr gamma dotyczy głównie

monitorów z lampą kineskopową i wynika
z nieliniowej zależności jasności świecenia
ekranu od napięć sterujących.

Po trzecie obraz zamieniony w skanerze
lub aparacie na cyferki zostaje przedstawiony
na ekranie w postaci punktów świecących
w kolorach RGB. Teraz z kolei wszystko za-
leży od monitora. I to nie tylko od właściwo-
ści luminoforu, ale głównie od ustawień mo-
nitora. Na rysunku 2b zaznaczony jest za-
kres kolorów, które mogą zostać wyświetlo-
ne na ekranie typowego monitora. Wierz-
chołki trójkąta wyznaczone są przez barwę
światła emitowaną przez luminofory R, G, B.
W poszczególnych monitorach stosowane są
różne luminofory – najprościej mówiąc, ko-
lory R, G, B nie są identyczne, ale te różnice
dla zastosowań nieprofesjonalnych są niei-
stotne. Co ważniejsze, różny jest też tak zwa-
ny współczynnik gamma monitorów (dla
komputerów Macintosh z systemem MAC
OS wynosi 1,8, dla PC z Windows 2,2), co
oznacza, że obrazek ściągnięty z Internetu na
monitorze Macintosha zazwyczaj jest ja-
śniejszy niż na ekranie PC-ta. W każdym
monitorze użytkownik może w szerokim za-
kresie zmieniać jasność, kontrast, tak zwany
punkt (temperatura) bieli, wartość gamma
i inne parametry. Do tego dochodzi oświetle-
nie zewnętrzne. Obraz na monitorze będzie
inaczej prezentował się w ciemności, inaczej
przy świetle dziennym (temperaturze barwo-
wej ok. 6000K), a inaczej przy żółtawym
świetle zwykłej żarówki (ok. 2500...2800K).

W sumie oznacza to, że skaner i aparat
„widzą” mniej niż nasze oko, że monitor nie
jest w stanie poprawnie wyświetlić wszyst-
kich subtelności, które był w stanie odróżnić
skaner i że ustawienia monitora i oświetlenie
zewnętrzne mają duży wpływ na obraz na
ekranie.

Jak widzisz, już na drodze skaner–obraz
na monitorze występują duże problemy
z wiernym odwzorowaniem. Jeszcze gorzej
jest z uzyskaniem papierowego wydruku od-
powiadającego obrazowi na ekranie. W grę
wchodzi tu wiele czynników. 

Główny problem w tym, że na wydruku
obraz tworzy światło odbite od papieru.
W drukarkach nie ma tuszu w kolorach RGB,
tylko w tak zwanych kolorach CMYK: Cyjan
– zwany też karmazynowym, Magenta – zwany
purpurowym, Yellow – żółty i blacK – czarny
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(używa się skrótu CMYK, nie CMYB, żeby
B nie myliło się z Blue – niebieskim). Po-
szczególne kolory i odcienie uzyskuje się
mieszając kolory podstawowe, jak pokazuje
prosty przykład z rysunku 3.

Na ekranie mamy punkty obrazu świecą-
ce w kolorach RGB, w druku mamy na pa-
pierze kropelki farb w kolorach CMYK.
Różne nasycenie koloru uzyskuje się zmie-
niając wielkość plamek barwnych CMYK,
które występują na białym tle papieru –
mniejsze plamki powodują, że oprócz farby
widać więcej białego podłoża, więc barwa
ma mniejsze nasycenie. Fotografia 4 poka-
zuje w wielkim powiększeniu jak z kolorów
CMY uzyskuje się różne odcienie szarości –
wyraźnie widać elementarne plamki w kolo-
rach CMY. Ale popatrz na ten obrazek z
dużej odległości. Nie jest to istotne dla na-
szego głównego wątku, ale przy okazji parę
słów na ten temat: najprościej ujmując, czym
więcej jest tych elementarnych plamek, tym
lepiej. Miarą jest tu tak zwana gęstość, ina-
czej liniatura rastra. Nasze czasopismo jest
drukowane z rastrem 150lpi (lines per inch –
linii na cal). Wyższą liniaturę – do 180lpi ma-
ją jedynie niektóre ulotki reklamowe. Nato-
miast gazety codzienne mają liniaturę
60...120lpi. Dlatego te elementarne plamki
możesz łatwo zobaczyć gołym okiem lub
przez zwykłe szkło powiększające właśnie
w gazecie. W przypadku najpopularniejszych
kolorowych drukarek komputerowych – atra-
mentowych – rzecz ma się jeszcze inaczej.
Nie ma tam rastra, jak przy drukowaniu cza-
sopism czy gazet, a specyfika związana jest
z wielkością kropel atramentu i możliwością
zmiany średnicy tych kropel.

A wracając do głównego wątku: fakt, że
papierowy wydruk nie świeci, tylko wyko-
rzystuje światło odbite od papieru powoduje,
że wszelkie wydruki oferują znacznie mniej-
szy zakres kolorów i odcieni, niż obrazki na
ekranie. W tym przypadku wierzchołki trój-
kąta wyznaczającego przestrzeń roboczą
związane są z barwami podstawowymi CMY
– w dużym uproszczeniu ilustruje to rysunek
2c. Przykładowo w procesie drukowania
CMYK nie sposób uzyskać pięknych jasnych
zieleni, tak rewelacyjnie prezentujących się
na ekranie. Co istotne, maksymalna jasność
obrazu jest ograniczona jakością (bielą) pa-
pieru. Inna będzie „czysta biel” na papierze
gazetowym (bardzo daleko jej do prawdziwej
bieli), a inna na wysokiej jakości papierze
kredowym. O „głębokości” czerni decydują
właściwości i ilość użytych farb czy tuszu.
Można powiedzieć, że na wydruku mamy
problem z uzyskaniem jasnej bieli, a i z czer-

nią też nie jest najlepiej. Na ekranie przeciw-
nie – jasność łatwo zwiększymy, a ogromny
kłopot jest z uzyskaniem głębokiej czerni, bo
od szkła ekranu zawsze odbija się trochę
światła z otoczenia (dlatego zaleca się pracę
przy bardzo słabym oświetleniu zewnętrz-
nym monitora).

Kolejna kwestia to zamiana obrazka z try-
bu RGB na tryb CMYK. Nie ma jednego je-
dynego przepisu na taką zamianę. Można to
zrobić na nieskończenie wiele sposobów i za
każdym razem wyniki są nieco inne. Na
przykład neutralny kolor szary można wy-
drukować albo jako mieszankę kolorów
CMY (jak na rysunku 4), albo tylko kolorem
czarnym (K), albo wreszcie jako odpowie-
dnią mieszankę CMY z jakimś dodatkiem K.
Użytkownik drukarki nie zastanawia się nad
tym, tylko po prostu wydaje w programie
graficznym polecenie druku obrazka RGB na
drukarce CMYK. Zamiany na CMYK, czyli
rozbarwienia dokonuje program, zwykle ste-
rownik drukarki. W zastosowaniach profe-
sjonalnych grafik może zadecydować i zwy-
kle decyduje o sposobie zamiany RGB na
CMYK.

Tu znów występuje możliwość przekła-
mania: kolory farb drukarskich i tuszów dru-
karkowych C, M, Y tylko w teorii są iden-
tyczne, co oznacza w skrócie, że CMYK,
CMYK-owi nie równy. Ale to i tak jest pro-
blem mniejszej wagi. Co znacznie istotniej-
sze, wydruki są wykonywane na papierze
o bardzo różnych właściwościach, więc tusz
czy farba drukarska różnie się na nich zacho-
wują. Generalnie tusz (farba) wsiąka w pa-
pier, rozpływa się i ostatecznie tworzy więk-
szą plamkę, niż pierwotnie nałożona. Nazy-
wa się to przyrostem punktu. Czym lepszy
papier (kredowy, gładki), tym mniejszy przy-
rost punktu. W zależności od papieru, przy-
rost punktu może wynosić od kilku procent
(dobre papiery kredowe) do ponad 30% (ga-
zetowe). W praktyce oznacza to, że wydruk
na słabym papierze da obraz ciemniejszy, po-
zbawiony szczegółów w cieniach i ogólnie
dużo brzydszy, niż na porządnym błyszczą-
cym papierze kredowym. I to jest jeszcze je-
den powód, dla którego wydając polecenie
drukowania, obowiązkowo należy określić
rodzaj papieru.

Podane właśnie informacje mogły Cię
przerazić - nie to było moim celem. Szczerze
mówiąc, podane informacje to czubek góry
lodowej, a wniknięcie we wszystkie szcze-
góły to naprawdę poważne i pracochłonne
zadanie. Nie wspomnieliśmy ani słowa na
przykład o niezależnym od sprzętu modelu
kolorów Lab, o profilach i o praktycznym
znaczeniu parametru gamma, a bez zrozu-
mienia tych pojęć nie sposób dobrze opano-

wać zagadnienia. Ja chciałem dać Ci ogólny
zarys problemu i pułapek. Jeśli chcesz, mo-
żesz głębiej drążyć poszczególne zagadnie-
nia, a my teraz przejdziemy pomału do ele-
mentarnych wniosków praktycznych.

C. Kalibracja
Niech nie ujdzie Twojej uwagi, iż w sumie
chodzi o dwa główne problemy:
- uzgodnienie obrazu na monitorze ze skano-
wanym oryginałem,
- uzgodnienie obrazu na monitorze z wydru-
kiem.

Stosuje się tu różne sprytne sposoby.
Opracowano standardy, specjalne sterowniki
i tak zwane profile kolorów (*.icm, *.icc, do-
starczane z drukarkami, skanerami, aparata-
mi cyfrowymi). Mimo tego, pełne rozwiąza-
nie obu wymienionych problemów jest mimo
wszystko zadaniem bardzo trudnym, a w wa-
runkach amatorskich wręcz niemożliwym do
zrealizowania. Do kłopotów z kalibracją ko-
lorów dochodzą bowiem kwestie zmiany
tych kolorów z upływem czasu. Nic więc
dziwnego, że profesjonalne skanery, monito-
ry, drukarki i naświetlarki o ściśle określo-
nych i stabilnych właściwościach mają bar-
dzo wysokie ceny, rzędu dziesiątek tysięcy,
a nawet setek tysięcy złotych. Tu wspomnę,
iż profesjonaliści przy kalibracji swoich ska-
nerów korzystają ze specjalnych, standardo-
wych wzorcowych odbitek fotograficznych.
Skan takiego wzorca (IT 8.7/2) pokazany jest
na rysunku 5. Specjalny program kalibracyj-
ny porównuje potem „cyferki” uzyskane ze
skanera, i mając dokładne parametry standar-
dowego oryginału określa niezbędną korek-
cję. W rezultacie uzyskuje się nowe, skory-
gowane „cyferki” dokładnie odpowiadające
oryginałowi. Oczywiście uzyskanie takich
prawidłowych cyferek nie oznacza, że obraz
zostanie bezbłędnie odwzorowany na ekra-
nie. Kalibracja monitora to kolejne zadanie -
profesjonaliści wykorzystują tu specjalne
przyrządy do kalibracji monitorów (kolory-
metry) – są to czujniki optyczne podłączone
do któregoś portu komputera, porównujące
barwy na monitorze z „cyferkami”, które po-
wodują ich wyświetlenie.
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Profesjonaliści mają też skomplikowane
sposoby, żeby uzgodnić obraz na monitorze
z przyszłym wydrukiem, który oczywiście
zostanie dokonany w „ubogim” trybie
CMYK. Precyzyjna kalibracja obejmuje wy-
konanie wydruków próbnych i ocenę ich za
pomocą specjalnych przyrządów (pomiary
densytometryczne, kolorymetryczne). Wła-
śnie ze względu na liczne czynniki dobre pro-
fesjonalne programy, jak choćby najnowsze
wersje znakomitego programu Photoshop,
mają niesamowicie bogate, przyprawiające
o ból głowy możliwości w zakresie zmiany
przestrzeni roboczych i kalibracji barw.

Amator nie ma szans na skalibrowanie
swego systemu i uzyskanie idealnej zgodno-
ści obrazu monitora z wydrukiem, skanerem
i aparatem cyfrowym. Nic nie szkodzi –
w domowym systemie kalibracja na drodze
skaner–monitor i aparat–monitor wcale nie
jest niezbędna. Naprawdę nie trzeba się
przejmować ewentualnymi niedoskonało-
ściami! Jeśli nawet nastąpi przekłamanie,
można je łatwo skorygować w programie do
obróbki zdjęć. Dużo ważniejsze jest nato-
miast, żeby obraz na ekranie jak najlepiej od-
powiadał wydrukowi na papierze – aby to
osiągnąć trzeba przeprowadzić kalibrację
swojego sprzętu. Typowy użytkownik kom-
putera nie wymaga wielkiej precyzji i za po-
mocą samodzielnie wykalibrowanego popu-
larnego sprzętu może osiągnąć zaskakująco
dobre rezultaty, zwłaszcza gdy przed druko-
waniem zostanie przeprowadzona standardo-
wa obróbka obrazka w programie graficznym.

Kalibracja do wydruku 
W niektórych publikacjach dla amatorów
można spotkać ogólnikową informację, że
„wydruk zawsze jest ciemniejszy niż obraz
na ekranie” lub „jeżeli oprogramowanie
skanera na to pozwala, możesz ustawić
sprzętowe rozjaśnienie pracy. Równie dobre
efekty przyniesie obróbka obrazu w progra-
mie graficznym”. Nie załamuj się – w ra-
mach tego artykułu podejdziemy do proble-
mu kalibracji możliwie jak najprościej. Po-
miniemy kalibrację skanera, bo zwykle ste-
rowniki i program skanera nie dają możliwo-
ści jej przeprowadzenia (skanery mają lep-
sze lub gorsze wbudowane wewnętrzne pro-
cedury kalibracji). Pominiemy też bardzo
istotny dla profesjonalistów problem rozbar-
wiania, czyli zamiany obrazu RGB na
CMYK, bo drukarka i jej sterownik zrobią to
same w sposób, który ich konstruktorzy
uznali za optymalny.

Naszym ostatecznym celem jest wydruk,
odpowiadający obrazowi na ekranie. Ponie-
waż jednak w licznych drukarkach nie mamy
większego wpływu na kolory, przeprowadzi-
my kalibrację monitora, żeby obraz na nim
jak najdokładniej odpowiadał wydrukom.

Jeśli sensownie skalibrujesz monitor, że-
by wydruk i obraz były zgodne, możesz po-

tem ufać, że to co widzisz na ekranie otrzy-
masz też na papierze, a tylko o to chodzi!

Możesz wziąć jakiś ładny, kolorowy obra-
zek, otworzyć go za pomocą programu gra-
ficznego, w najprostszym przypadku Painta
i wydrukować go na papierze fotograficznym,
na którym także w przyszłości będziesz dru-
kował swe prace. Dlatego nie wysyłaj obraz-
ka do druku przyjmując domyślny, normalny
tryb. Wejdź we właściwości i opcje drukowa-
nia. Na rysunku 6 zobaczysz odpowiednie
okno z mojej drukarki, w Twojej zapewne jest
inaczej, ale zawsze jest możliwość wyboru
papieru i jakości drukowania. Jeśli znajdziesz
tam bardziej rozbudowane okna z możliwo-
ścią wpływu na wiele różnych parametrów,
których póki co nie rozumiesz, określ tylko
rodzaj papieru, a niech te zaawansowane
ustawienia pozostaną domyślne.

Jeśli porównasz uzyskany wydruk z obra-
zem na ekranie, zapewne stwierdzisz, że ład-
ny, jasny i kontrastowy obraz na ekranie po
wydrukowaniu okaże się ciemny i mdły,
a być może znikną też szczegóły w ciemnych
partiach.

Aby zapewnić zgodność monitora i wy-
druku należałoby coś zmienić, ale zapewne
trudno byłoby Ci dokonać takich zmian „na
oko”. Możesz wykorzystać obraz testowy, na
przykład taki, jak na rysunku 7. Na naszej
stronie internetowej w dziale FTP został
umieszczony odpowiedni plik (obraz w try-
bie RGB o wymiarach 15x10cm i rozdziel-
czości 300dpi w formatach JPG i TIF).

Ściągnij ten plik z Internetu i nie zastana-
wiając się nad niczym wydrukuj na swojej
drukarce na papierze fotograficznym. Porów-
naj uważnie obraz na ekranie z uzyskanym
wydrukiem.

Jeśli jesteś początkującym użytkowni-
kiem komputera i nie chcesz „grzebać” w za-
awansowanych ustawieniach, po prostu regu-
latorami kontrastu i jasności monitora
spróbuj ustawić jednakową biel i czerń,
a także w miarę możliwości – „schodki” sza-
rości wydruku i monitora. Najprawdopodob-

niej okaże się, że Twój monitor trzeba znacz-
nie przyciemnić i zmniejszyć kontrast.

Zmiana będzie prawdopodobnie na tyle
duża, że ciemniejszy i mniej kontrastowy
ekran będzie Ci przeszkadzać przy innych
programach, zwłaszcza przy grach kompute-
rowych. Cóż – coś za coś. Jeśli Twoje wydru-
ki mają przypominać obraz na ekranie, ko-
nieczna jest przynajmniej taka uproszczona
kalibracja. Na czas obróbki i wydruku zdjęć
po prostu zmienisz ustawienia kontrastu
i zmniejszysz jasność monitora do tak okre-
ślonych, a potem powrócisz do ustawień od-
powiednich dla innych programów i gier. Pa-
miętaj też, że tak przeprowadzona kalibracja
dotyczy tylko wydruku na papierze fotogra-
ficznym, którego używałeś do wydruku
próbnego.

Jeśli nie boisz się „grzebać” w ustawie-
niach komputera, możesz spróbować jeszcze
lepiej uzgodnić monitor z wydrukiem, zmie-
niając ustawienia karty graficznej. Choć
przez regulację kontrastu i jasności monitora
w miarę poprawnie ustawisz biel i czerń, mo-
żesz mieć kłopot nie tylko ze stopniami sza-
rości, ale też z niektórymi kolorami. Opro-
gramowanie wielu kart graficznych oraz mo-
nitorów daje możliwość ustawiania dodatko-
wych parametrów, takich jak temperatura
barwowa (5000...9000 stopni) czy parametru
gamma. Zmiana temperatury barwowej
wpływa na wyświetlanie koloru białego –
ustaw wartość co najwyżej do 6500K. Regu-
lacja wartości gamma jest bardzo ważna, bo
pozwala uzyskać jednostajny rozkład stopni
szarości. Włącz menu OSD monitora (klawi-
szami na monitorze) i zorientuj się, jakie re-
gulacje dostępne są w samym monitorze.
Monitory poszczególnych firm mają w tym
względzie różne możliwości – niektóre po-
zwalają tylko na regulację jasności, kontrastu
i geometrii obrazu, inne mają dodatkowe
opcje – niektóre wpływające na wyświetlanie
kolorów. Co ważniejsze, Twoja karta zapew-
ne też oferuje takie możliwości: kliknij
gdzieś na pustym pulpicie prawym klawi-
szem myszy, wybierz Właściwości (ekranu),
potem Ustawienia, następnie Zaawansowane
i dalej przeszukaj zakładki, zależnie od typu
karty. Jeśli nie ma tam dodatkowej zakładki
ze szczegółami, masz albo bardzo słabą kar-
tę, albo nie zainstalowałeś oprogramowania
dostarczonego z kartę i wykorzystujesz część
jej możliwości. Rysunek 8 pokazuje zrzut
z ekranu komputera z kartą NVIDIA GeFor-
ce2, podczas takiej kalibracji. Możesz tu re-
gulować jasność, kontrast oraz parametr
gamma wszystkich trzech kolorów podsta-
wowych. Radzę Ci ustawić jasność i kontrast
w monitorze na maksimum, ewentualnie też
temperaturę barwową 6500K, a potem regu-
lacji obrazu dokonać właśnie za pomocą ste-
rownika karty, jak pokazuje rysunek 8.

Przekonasz się, że przy takiej ręcznej ka-
libracji precyzyjne dopasowanie wszystkich
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kolorów i uzyskanie
jednolitej skali stop-
ni szarości i zgodno-
ści kolorów okaże
się trudne, ale jeśli
się nie zniechęcisz,
możesz uzyskać na-
prawdę dużą zgod-
ność ekranu i wydru-
ku. Warto też spraw-
dzić, czy takie regu-
lacje nie zakłócą wy-
świetlania łagodnych
przejść tonalnych –
do tego warto wyko-
rzystać inny (wła-
sny) obrazek z taki-
mi przejściami. Na
naszej stronie znaj-
dziesz też plik
CIE.tif, podobny do
rysunku 1. Możesz
też wykorzystać wła-
sne ładne fotografie.
Nie żałuj czasu na
takie eksperymenty.
W każdym przypad-
ku starannie zapisz na kartce, albo jeśli potra-
fisz – zapamiętaj w pliku, pierwotne ustawie-
nia monitora i karty, by móc wrócić do stanu
przed regulacją. W większości kart możesz
zapisać kilka różnych zestawów takich usta-
wień i potem błyskawicznie przełączać tryby
wyświetlania, stosownie do wykonywanego
zadania. Z różnych względów do takiej kali-
bracji warto wykorzystać zaawansowane
ustawienia koloru Twojej karty graficznej.

Jeśli jednak z jakichkolwiek powodów
karta nie zapewnia takich regulacji, możesz
wykorzystać specjalistyczne narzędzie prze-
znaczone do kalibracji monitora. Posiadacze
programu Photoshop od wersji 5.0 wraz
z tym programem otrzymują takie pożytecz-
ne narzędzie – program Adobe Gamma. Po-
nieważ jest to narzędzie niezależne od Photo-
shopa, po instalacji Photoshopa staje się do-
stępne w... Panelu sterowania. Dostaniesz się
doń klikając Start – Ustawienia – Panel Ste-
rowania i uruchamiając Adobe Gamma. Po
wybraniu opcji Control Panel możesz zmie-
nić i ustawić parametry w okienkach pokaza-
nych na rysunku 9 tak, żeby obraz na ekra-
nie zgadzał się maksymalnie z wydrukiem.
Główne regulacje to Kontrast i Jasność
w monitorze, a o oddaniu stopni szarości
i kolorów „pośrednich” zadecyduje parametr
gamma – jest to liczba z zakresu 1,0...3,0,
którą wpiszesz w okienko wskazane małą
strzałką. Takie ustawienia po kliknięciu przy-
cisku OK zapiszesz w katalogu WIN-
DOWS/SYSTEM/COLOR pod dowolną na-
zwą – stworzysz najprawdziwszy profil .ICM
(we wspomnianym katalogu jest wiele in-
nych profesjonalnych profili dla monitorów).
Potem na czas obróbki zdjęć będziesz łado-

wał taki „drukarski” profil za pomocą
programu Adobe Gamma. Na czas in-
nych prac załadujesz inny „zwykły” pro-
fil, który da jaśniejszy obraz, odpowiedni
do normalnej pracy komputera i do gier.
Taki „zwykły” profil do normalnej pracy,
wykorzystujący pełny zakres dynamiki
monitora możesz podobnie stworzyć
sam, zwracając uwagę, żeby ciemny pa-
sek pokazany dłuższą strzałką nie był
jednolitą czernią, tylko składał się z czar-
nych i ciemnoszarych kwadracików.

Jeśli nie masz kosztownego Photo-
shopa, możesz ściągnąć podobne narzę-
dzie: darmowy program WiziWYG z ko-
mercyjnej strony: www.praxisoft.com/
pages/support.downloads.html#wizi
z którego możesz wykorzystać opcję ka-
libracji monitora.

Jeśli naprawdę zależy Ci na dobrych
wydrukach, nie szczędź czasu i wykonaj
opisane próby z obrazem testowym oraz
z innymi obrazami. Choć opisana metoda
jest wręcz prymitywna, pomoże Ci rady-
kalnie poprawić zgodność wydruku
i ekranu. Do tematu kalibracji możemy
jeszcze powrócić, jeśli zechcesz, ale
ostrzegam, że to bardzo trudne i obszer-
ne zagadnienie. My w następnym odcin-
ku zajmiemy się dalszymi istotnymi
tematami związanymi z uzyskaniem zna-
komitych wydruków.

Piotr Górecki
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