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Powszechne przejście z klasycznej fotografii
chemicznej i filmu analogowego na fotografię
i film cyfrowy to nieunikniona konieczność,
a tylko kwestią czasu jest, kiedy to nastąpi.
W naszym czasopiśmie (EdW 1/2001 str. 105)
zamieszczony był obszerny artykuł na temat
fotografii cyfrowej: Zera i jedynki kontra po-
czciwe halogenki srebra, a cyfrowa obróbka
filmu omówiona została w artykule Jak nie
torturować najbliższych, czyli komputer
w technice wideo w EdW 2/2001 na str. 103.

Cyfrowe kamery i cyfrowe aparaty foto-
graficzne to marzenie nie tylko Czytelników
Elektroniki dla Wszystkich. Na razie, ceny
takich urządzeń są jednak wysokie, co stano-
wi nieprzekraczalną barierę dla ogromnej
rzeszy chętnych. Można wprawdzie kupić ta-
nie kamery internetowe, podłączane do kom-
putera, ale jakość obrazu jest zwykle wręcz

fatalna, z tego powodu takie kamery okazują
się bezwartościowymi zabawkami. Ceny
wielu kamer internetowych są naprawdę
zadziwiająco niskie, jednak jakość obrazu też
jest niestety bardzo niska. Panuje opinia, że
popularne kamery internetowe to tylko ga-
dżety nienadające się do żadnych poważniej-
szych zastosowań. Rzeczywiście do tej pory
brakowało „środka” – urządzeń cyfrowych
o zadowalającej jakości obrazu i przystępnej
cenie, które mogłyby z powodzeniem służyć
mniej zamożnym.

Sytuacja na rynku zmienia się jednak i to
dosłownie na naszych oczach, w ciągu ostat-
nich miesięcy. Nieprawdziwa stała się po-
wszechna dotąd opinia o beznadziejnie słabej
jakości popularnych kamer internetowych.
Okazuje się, że dziś za przystępną cenę moż-
na kupić sprzęt mający naprawdę spore moż-

liwości i co najważniejsze, dający zaskakują-
co dobrą jakość obrazu.

Można to udowodnić na podstawie oferty
firmy Creative, doskonale znanej także z ro-
dziny komputerowych kart dźwiękowych
Sound Blaster i odtwarzaczy muzycznych,
w tym D.A.P. Jukebox. Dowodem niech bę-
dą zamieszczone fotografie.

Fotografia tytułowa wykonana została
kamerą komputerową PC-CAM 750, pokaza-
ną na fotografii 1. Fotografia 2 pochodzi
z kamery WebCam Pro Ex, pokazanej na fo-
tografii 3. Firma Creative ma w swojej ofer-
cie także kilka innych kamer, jednak te dwie
wyżej wymienione są godne szczególnej
uwagi wszystkich Czytelników, zwłaszcza
mniej zamożnych, którym nadarza się dobra
okazja wejścia w świat cyfrowego filmu i cy-
frowej fotografii.
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PC-CAM750/PC-CAM300
Kamera komputerowa PC-CAM 750, poka-
zana na fotografii 1, oferuje największe moż-
liwości. Jest to właściwie połączenie naj-
prawdziwszego aparatu cyfrowego, prostej
kamery wideo i dyktafonu. W takiej roli
urządzenie zasilane jest z czterech baterii
AAA (LR3), a dane zapisuje we wbudowanej
pamięci FLASH 16MB. W pamięci tej moż-
na zapisać do 20 fotografii o rozdzielczości
1600x1200 pikseli, do 85 fotografii o roz-
dzielczości 1024x768 i do 200 zdjęć
640x480 pikseli. Wbudowana inteligentna
lampa błyskowa posiada funkcję wymuszo-
nego błysku oraz tryb redukcji efektu „czer-
wonych oczu”. Funkcjonalność aparatu
zwiększa samowyzwalacz.

Zamiast zdjęć w pamięci można zareje-
strować 60 minut dźwięku albo 75 sekund
filmu (obraz + dźwięk) o rozdzielczości
352x288, co daje jakość porównywalną
z magnetowidem VHS. Po podłączeniu apa-
ratu do komputera za pomocą kabla USB
można łatwo przenieść obrazy i dźwięk z pa-
mięci aparatu na twardy dysk i po obróbce
wykorzystać (wydrukować, wysłać przez In-
ternet, zmontować film). W takim trybie pra-
cy urządzenie jest zasilane z komputera przez
kabel USB i może też pracować jako kamera

internetowa wysokiej ja-
kości, służąc do przetwa-
rzania i rejestrowania
transmitowanego na ży-
wo obrazu (w tym wideo-
konferencji) z rozdziel-
czością do 640 x 480 pi-
kseli przy 16,7 milionach
kolorów. Kamera PC-
CAM 750 jest prosta
w obsłudze, a wyświe-
tlacz LCD na tylnej
ściance (fotografia 4)
ułatwia pełną kontrolę
i sterowanie, choć nie
służy do wyświetlania
(podglądu) obrazu, jak
w klasycznych aparatach
cyfrowych. Nie ma po-
trzeby ustawiania ostro-
ści (ostre są przedmioty

odległe od obiektywu od 1 metra do nieskoń-
czoności). Szklany obiektyw ma stosunkowo
wąski kąt widzenia, dzięki czemu obraz nie
wykazuje zniekształceń beczkowych, cha-
rakterystycznych dla popularnych kamer in-
ternetowych.

Pełne wykorzystanie możliwości sprzętu
możliwe jest tylko dzięki oprogramowaniu
zainstalowanemu w komputerze. Wraz z ka-
merą PC-CAM 750 dostarczone są dwa CD-
ROM-y. Jeden zawiera m.in. sterowniki Win-
dows, dwa programy do obsługi kamery: PC-
CAM Center i WebCam Monitor oraz pro-
gram do obróbki zdjęć Ulead Photo Express
4.0MCE. Drugi zawiera program do obróbki
filmów Ulead Video Studio 5.0SE.

Kamera PC-CAM 750 wyposażona jest
w matrycę CCD o rozdzielczości 1024
x 768, więc obrazy o maksymalnej rozdziel-
czości 1600x1200 są interpolowane, czyli
sztucznie powiększane. Kto dobrze rozumie
zasady komputerowej obróbki zdjęć, może
zamiast 20 fotografii 1600x1200, zapisać
w pamięci FLASH do 85 zdjęć o rozdziel-
czości 1024x768, a interpolacji dokonać
później, podczas komputerowej obróbki.
Różnica jakości będzie naprawdę niewiel-
ka, za to liczba zdjęć zwiększy się po-
nadczterokrotnie.

Kamera PC-CAM 750 została wprowadzona
na rynek na jesieni 2002. Wyprodukowane
zapasy zostały szybko sprzedane i tuż po na-
pisaniu artykułu okazało się, że nie sposób
już jej kupić. W aktualnej ofercie firmy Cre-
ative pozostaje identyczna z wyglądu, nieco
prostsza i tańsza kamera PC-CAM 300, ma-
jąca przetwornik CCD o mniejszej rozdziel-
czości i mniej pamięci FLASH (8MB). Daje
ona obrazy z interpolacją o rozdzielczści 1,3
megapiksela. Firma obecnie wprowadza do
oferty kolejny identyczny z wyglądu model
PC-CAM 550 z przetwornikiem CMOS, a na
maj/czerwiec zapowiada model będący na-
stępcą PC-CAM 750.

WebCam Pro EX
Kamera  internetowa WebCam Pro EX, po-
kazana na fotografii 3, podobnie jak wszyst-
kie współczesne kamery jest zasilana z kom-
putera – wykorzystuje łącze USB. Spośród
małych kamer „webowych” Creative’a tylko
WebCam Pro Ex posiada przetwornik CCD
o rozdzielczosci 640x480, dający po interpo-
lacji obrazy 1024x786 pikseli.  Już model
„o jedno oczko niższy” – WebCam Pro
z przetwornikiem CMOS o identycznej roz-
dzielczości daje obraz radykalnie gorszy, co
pokazują fotografie 5 i 6. Dlatego decydując
się na kupno, warto dołożyć te parę złotych
i koniecznie zakupić nie wersję Pro, tylko
wersję Pro EX. Oprócz zdecydowanie lep-
szego przetwornika CCD za tę cenę otrzymu-
je się w komplecie także przyzwoity zestaw
nagłowny (mikrofon+słuchawka).

Kąt widzenia kamery Pro EX jest nieco
mniejszy niż w większości kamer interneto-
wych (co widać na fotografiach 5 i 6 robio-
nych z tej samej odległości), dzięki czemu

Fot. 1

Fot. 2

Fot. 3



zniekształcenia typu beczka są mniejsze.
Podobnie jak w typowych kamerach interne-
towych, ostrość należy ustawić ręcznie, a za-
kres regulacji ostrości sięga od kilku centyme-
trów do nieskończoności. Kamera WebCam
Pro Ex rejestruje filmy w maksymalnej roz-
dzielczości 640 x 480 z częstotliwością do 30
klatek na sekundę. Oferuje 24-bitową głębię
koloru, ma przyzwoitą czułość. Nieruchome
zdjęcia mogą mieć rozdzielczość do 1024
x 768 (z interpolacją), a jak pokazują foto-
grafie 2 i 5, ostrość i odwzorowanie kolorów
są zaskakująco dobre.

Takie parametry predestynują kamerę
Pro EX także do zastosowań poważniej-
szych, biznesowych. 
Aby zaspokoić rosnące zapotrzebowanie
na rozwiązania wideokonferencyjne, do ka-
mery WebCam Pro Ex dołączono mikrofon
i oprogramowanie Microsoft® NetMee-
ting®, dzięki któremu natychmiast po insta-
lacji można korzystać z kamery w interak-
tywnym środowisku internetowym.

CCD kontra CMOS
Cała tajemnica dobrego oddania kolorów
tkwi w przetworniku obrazu. W najtańszych
kamerach stosuje się powszechnie przetwor-
niki CMOS. Tymczasem do uzyskania przy-
zwoitej jakości barw niezbędny jest prze-
twornik CCD (Charge Coupled Device).
I właśnie kamery z fotografii 1 i 3 mają taki
przetwornik. Co bardzo ważne, tylko
PC-CAM 750, PC-CAM 300 i WebCam Pro
EX wyposażone są w przetworniki CCD.
Wszystkie niższe modele małych WebCam-
ów mają tańsze przetworniki CMOS. Choć
są wyjątki, ogólnie biorąc przetworniki
CMOS dają gorsze odwzorowanie kolorów.
Należy bardzo wyraźnie podkreślić, że także
popularne kamery internetowe innych firm
zawierają przetwornik CMOS, który wpraw-
dzie jest znacznie tańszy, ale daje zdecydo-
wanie gorsze obrazy niż przeciętny prze-
twornik CCD. Fotografie 5 i 6 pokazują róż-
nicę w odwzorowaniu kolorów – warto
sprawdzić na swoich egzemplarzach EdW,
jakie są rzeczywiste kolory okładek. Choć
więc kamery z przetwornikami CMOS są
tańsze, naprawdę warto dołożyć parę złotych
i nabyć kamerę z przetwornikiem CCD.
Różnica w cenie nie jest duża, a efekt niepo-
równanie lepszy.

Filmy
PC-CAM 750 jako autono-
miczna, zasilana z baterii
kamera, pozwala zapisać
w 16MB wbudowanej pa-
mięci 75 sekund filmu
o rozdzielczości porówny-
walnej ze słabym magneto-
widem VHS. Natomiast
przy podłączeniu kablem
do komputera zarówno
PC-CAM, jak i małe
WebCAM-y mogą służyć
do nagrywania na dysk do-
wolnie długich filmów
o rozdzielczości obrazu do
640x480 pikseli, przy szyb-
kości maksymalnej 30 kla-
tek na sekundę. Takie para-
metry zagwarantowałyby
zarówno dużą rozdziel-
czość, porównywalną z
klasycznym obrazem tele-
wizyjnym, jak i idealnie
płynny ruch, a jedynym
ograniczeniem wydaje się
tylko kabel łączący z kom-
puterem. W praktyce bar-
dzo wiele zależy od szyb-
kości współpracującego
komputera, który musi
przetworzyć kolejne obra-
zy z kamery.

Przetworzenie obrazu
w komputerze to naprawdę pracochłonne
zadanie, dlatego posiadacze starszych pece-
tów niewątpliwie mogą być rozczarowani
efektem. Winy za małą płynność ruchu wca-
le nie ponosi jednak kamera, tylko kompu-
ter. Na czas rejestracji sekwencji wideo
warto pozamykać wszystkie niewykorzysty-
wane programy i sterowniki, a wcześniej
przeprowadzić defragmentację dysku twar-
dego.

Przy bezpośrednim tworzeniu krótkich
„pocztówek” wideo do przesłania przez sieć,
a jest to w sumie bardzo łatwe, warto „pomaj-
strować” w ustawieniach i eksperymentalnie
dobrać optymalne parametry (rozdzielczość,
liczbę klatek na sekundę, kompresory wideo
i audio). Rysunek 7 pokazuje odpowiednie
okno w programie kamery  PC-CAM Center.

Trudno tu podać recepty na optymalne
ustawienia, bo wiele zależy od współpracują-
cego komputera. Po podłączeniu kamery,
przy pierwszym kontakcie z uzyskiwanym
obrazem może powstać wrażenie, że nagry-
wane filmiki mają słabą jakość i wykazują
znaczne opóźnienie reakcji na ruch. Trzeba
koniecznie przeprowadzić eksperymenty,
pracować przy różnej rozdzielczości obrazu
– koniecznie trzeba wypróbować rozdziel-
czość 640x480, ale zapewne standardem bę-
dzie 320x240 lub 352x288 pikseli. Warto też
zmniejszać liczbę klatek na sekundę do 15,

a nawet jeszcze mniej i sprawdzić efekt.
Należy się przekonać osobiście, czy warto
zwiększyć rozdzielczość do 640x480 ko-
sztem zmniejszenia płynności ruchu i więk-
szej objętości pliku (strumienia). Zwykle
właśnie objętość pliku (strumienia) zadecy-
duje o ostatecznych ustawieniach.

Posiadacze starszych komputerów w mia-
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Fot. 5 WebCam Pro EX (CCD)

Fot. 6 WebCam Pro (CMOS)



rę możliwości powinni wypróbować, jak ich
kamera współpracuje z nowocześniejszymi,
szybszymi komputerami (w szkole, w pracy,
u kolegi). Warto też przejrzeć (angielskoję-
zyczny) plik pomocy do programu obsługu-
jącego kamerę – zawiera on kilka pożytecz-
nych wskazówek. Na przykład aby rejestrując
sekwencję z kamery, uzyskać jak najlepszą
płynność ruchu, warto wyłączyć kompresję
obrazu i zapisywać na dysk „surowy” obraz.
Objętość materiału będzie wprawdzie radykal-
nie większa, ale potem ten „surowy” sygnał
wideo można z powodzeniem zmontować za
pomocą specjalistycznego oprogramowania
i skompresować przy użyciu wybranego ko-
deka. To oczywiście jest zadanie dla nieco
bardziej zaawansowanych. Rysunek 8 poka-
zuje zrzut z ekranu podczas montowania filmu
za pomocą programu Ulead Video Studio
5.0SE, dołączonego do PC-CAM 750.

Dodatkowe programy
Ze wszystkimi kamerami firmy Creative do-
starczany jest program Creative WebCam
Monitor. Program zawiera zaawansowany
mechanizm wykrywania ruchu na całym lub
w wybranej części obrazu. Może taki fakt sy-
gnalizować dźwiękiem. Umożliwia też wyko-

nywanie zdjęć osób
znajdujących się
w zasięgu kamery
i umieszczenie ich
na stronie interneto-
wej albo też wysyła-
nie e-maili z informa-
cją o wykryciu intru-
za. Fotografia 9 po-
kazuje zrzut z ekranu
podczas konfiguracji
programu WebCam
Monitor.
Do wszystkich kamer
Creativa dołączone są
płyty CD-ROM ze
sterownikami, pro-
gramami do obsługi
kamery: PC-CAM
Center i WebCam
Monitor oraz progra-
mem do obróbki
zdjęć Ulead Photo
Express 4.0MCE.

W zależności od
modelu kamery, na
płytach zawarte są je-
szcze inne programy.
Z tańszymi kamerami
dostarczone są dodat-
kowe programy, nie-
które pełniące rolę
„wodotrysków”. Na
przykład na nie-
których płytach CD-
ROM znajduje się
„odlotowy” odtwa-

rzacz multimedialny Oozic Player. Do nie-
których dołączony jest program Media Talk,
pozwalający wysyłać e-maile dźwiękowe
i przeznaczony do prowadzenia (tanich) roz-
mów telefonicznych przez Internet z innymi
posiadaczami tego programu. Gdy obaj ucze-
stnicy rozmowy mają stałe łącza i zawsze
włączone komputery, sposób nawiązywania
połączeń internetowych jest oczywisty. Gdy
wywoływany użytkownik wykorzystuje mo-
dem i/lub ma wyłączony komputer, przewi-
dziano sprytny spo-
sób sygnalizacji.
Komputer automa-
tycznie dzwoni kilka-
krotnie krótko na
zwykły telefon osoby
wywoływanej i szyb-
ko rozłącza się, by
domownik nie zdążył
odebrać telefonu i by
nie naliczono opłat za
połączenie. Domow-
nik zorientuje się
w ten sposób, że ma
włączyć komputer
i nawiązać kontakt
przez Internet. Pro-

gram Media Talk nie był testowany w Re-
dakcji EdW. Należy podkreślić, że nie można
wprost nawiązać rozmowy „najkrótszą dro-
gą” między dwoma komputerami, bo z zasa-
dy organizacji Internetu zwyczajny użytkow-
nik nie ma swojego adresu w sieci. Ma co
najwyżej adres skrzynki e-mailowej, ale nie
jest to adres jego komputera, który zwykle
łączy się z siecią anonimowo przez serwery
TPSA lub inne. Dlatego w rozmowie musi
pośredniczyć specjalny serwer, przez co
praktyczna przydatność dla polskiego użyt-
kownika może okazać się znikoma.

Do kamer PC-CAM300 i niższych mode-
li WebCam dołączone są dwa interesujące
programy:  PixMaker i PixScreen. Pierwszy
umożliwia tworzenie własnych obrazków pa-
noramicznych na podstawie serii zdjęć – se-
ria zdjęć zostaje inteligentnie przetworzona
na jeden obrazek, który pokazuje otoczenie
w zakresie 360 stopni. Drugi to darmowy od-
twarzacz takich panoram. PixMaker nie jest
nieodłącznie związany z którąś z kamer. Ten
ciekawy program może przetwarzać serię fo-
tografii pochodzących z dowolnego źródła,
a wyniki są zaskakująco dobre. Na naszej
stronie internetowej w dziale FTP można
znaleźć efekt działania PixMakera – plik
pixmaker.zip. Jest to tak zwana panoramiczna
pocztówka – plik wykonywalny .exe, który
działa samodzielnie i nie wymaga posiadania
programu PixScreen. Rysunek 10 pokazuje
zrzut z ekranu podczas działania takiej pano-
ramicznej pocztówki zrealizowanej za pomo-
cą PixMakera. Dalszych informacji można
szukać na stronie: www.pixaround.com

Światło i obróbka
Należy lojalnie ostrzec wszystkich przy-
szłych użytkowników wszelkich kamer cy-
frowych, że jakość filmu i fotografii zależy
w ogromnym stopniu od oświetlenia obiektu.
Najlepsza kamera nic nie pomoże, jeśli
oświetlenie będzie złe. Trzeba wyraźnie pod-
kreślić, iż właśnie sposób oświetlenia jest
kluczem do uzyskania pięknych fotografii,
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które podziwiamy w czasopismach i drukach
reklamowych.
Wprawdzie czułość przetworników obrazu
jest dobra, jednak przy słabym oświetleniu
wyraźnie rośnie poziom szumów. Warto też
pamiętać, że cyfrowy aparat i kamera mają
znacznie mniejszy zakres dynamiki niż oko
ludzkie, dlatego należy unikać ostrego, kon-
trastowego oświetlenia. Liczba i moc lamp to
tylko jedna sprawa. Druga, ważniejsza, to
sposób ustawienia lamp i rodzaj wytwarzane-
go światła. Lepsze wyniki daje światło roz-
proszone, a nie punktowe. 

W miarę możliwości trzeba więc stosować
możliwie wiele źródeł o łagodnym, rozpro-
szonym świetle – wtedy na obrazach nie bę-
dzie ostrych cieni.

Kolejna istotna kwestia to barwa i skład
widmowy światła, które zawsze jest miesza-
niną promieniowania o różnych barwach.
Znakomite jest światło dzienne rozproszone
przez chmury, ale nie zawsze można zeń sko-
rzystać. Bardzo dobre są żarówki halogeno-
we; zwykłe żarówki też nie są najgorsze. Tu
pojawia się problem, bo zwykłe żarówki i ha-
logeny to bardzo punktowe źródła, dające
ostre cienie. Ich światło należy rozpraszać,
np. z pomocą matowego kawałka pleksi czy
szyby albo nawet kalki rysunkowej, pergami-
nu czy papieru śniadaniowego. Dość dobrze
rozproszone światło dają klasyczne długie
świetlówki, ale tu trzeba zwracać uwagę na
skład widmowy światła - niektóre świetlów-
ki dają słabe efekty, bo ich widmo promie-
niowania nie jest pełne i zawiera tylko kilka
prążków. Jeszcze gorzej wypadają lampy rtę-
ciowe i sodowe, których światło zawiera pro-
mieniowanie niemal jednej barwy.

Aby w pełni wykorzystać możliwości ka-
mery cyfrowej, dobrze jest przeprowadzić
szereg eksperymentów i dobrać sposób
oświetlenia i liczbę lamp, by uzyskać opty-
malny rozkład cieni i świateł.

Ponadto korekcję świateł i cieni oraz ko-
rektę barw można i trzeba przeprowadzić
w komputerze, odpowiednio dobierając
ustawienia kamery. Rysunek 11 pokazuje
okno ustawień kamery programu PC-CAM
Center. Można wykorzystać automat, zazna-
czając okienko wskazywane czerwoną
strzałką lub kliknąć przycisk Restore Facto-
ry Defaults. Warto przeprowadzić ekspery-
menty z ręcznym ustawieniem. Często
„ręcznie” udaje się uzyskać nieco lepsze wy-
niki, choć trzeba przyznać, że automatyka
naprawdę dobrze radzi sobie w większości
przypadków.

Oprócz oświetlenia i korekcji ustawień,
duże znaczenie ma także obróbka zdjęć uzy-
skanych z kamery. Fotografia 12 pokazuje
przykład: lewa fotografia to bezpośredni wy-
druk pliku uzyskanego wprost z kamery in-
ternetowej WebCam Pro EX przy pracy
w trybie pełnego automatu, a fotografia pra-
wa to obrazek uzyskany przy ręcznych usta-
wieniach i poddany obróbce za pomocą pro-
gramu Photoshop.

Wraz ze wszystkimi kamerami Creative’a
dostarczony jest program Ulead Photo
Express 4.0MCE. Jest to prosty program
i można go polecić tylko początkującym.
Bardziej zaawansowani wykorzystają choć-
by słynnego Photoshopa, niekonieczne
w pełnej komercyjnej, tylko w taniej wersji
(Photoshop Elements). Temat obróbki zdjęć
poruszany był w EdW w artykułach: Skaner
- oko komputera (9/2001 str. 62) i Elektro-
niczne obrazki (12/2001 str. 62). Więcej in-
formacji o wyrobach firmy Creative można
znaleźć na stronach firmy pod adresem:
www.pl.europe.creative.com

Piotr Górecki
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