Stereo Photo Maker (SPM)
Een korte handleiding
1. Download
Download de meest recente versie van http://stereo.jpn.org/eng/stphmkr/ en installeer het
programma op de windows-compuer.

2. Eerste gebruik
2.1 Instellingen
Start SPM en ga naar Edit => Preferences… Ga vervolgens naar het tabblad “Ajustment”
en controleer of de volgende instellingen goed staan en pas ze zo nodig aan.

Dit hoef je slechts eenmalig te doen.

● Internal code
Dit zorgt er voor dat je verder geen extern programma nodig hebt voor de uitlijning.
● Vinkje bij Better precision
Dit maakt de bewerking iets langzamer maar geeft wel een beter eindresultaat.
● Mount near points to the window, if deviation less than 1/25th image width
Dit zorgt ervoor dat de beelden ook goed geprojecteerd kunnen worden.
● Do not save report files
Als dit vinkje uit staat dan worden er aparte folders aangemaakt waarin de gegevens
betreffende de uitlijning worden opgeslagen. Naar mijn idee is dit overbodig.

● Do not show Auto alignment values
Als dit vinkje uit staat dan krijg je steeds een schermpje te zien met de resultaten van de
uitlijning. Dit kan informatief zijn maar je moet het venstertje steeds wegklikken dus ik heb
het zelf uit staan.
● Auto Crop after adjustment
Dit zorgt ervoor dat na uitlijning geen lelijke randen overblijven.

De overige instellingen mogen blijven staan of kunnen naar wens worden aangepast.

3. Aan de slag
3.1 Openen en bewerken / uitlijnen
Open het MPO-bestand of het linker en rechter beeld

Of de eerste respectievelijk tweede optie via met menu “File”:

3.2 Weergave
Met de knoppen bovenaan het scherm in de menubalk, kun je kiezen hoe je de foto's wilt
weergeven. In het onderstaande voorbeeld is gekozen om ze naast elkaar (Side-by-side)
te zien.

3.3 Uitlijnen / bewerken
Met menu: Adjust -> Auto alignment (sneltoets ALT+A), kun je nu de foto’s automatisch uit laten
lijnen.
Je kan ook
het icoontje gebruiken.

Door middel van “easy adjustment” of
uitlijning eventueel handmatig worden

“Adjust -> Easy Adjustment...” (sneltoets K) kan de
aangepast

Ook kunnen andere aanpassingen, zoals rechtzetten/ perspectiefcorrectie etc. worden uitgevoerd:

Afhankelijk van (de instelling van) je camera , kan het beeld verschillende verhoudingen
hebben zoals 4:3, 3:2 of 16:9. Voor vertoning op bijvoorbeeld computer scherm of 3D TV is 16:9
meestal het ideale formaat. Via het menu: Edit -> Crop -> Free Cropping option, is de gewenste
uitsnede in te stellen en toe te passen.

Als de selectie naar wens is, klik dan binnen het kader om de daadwerkelijke uitsnede te maken.
Als je binnen het kader klikt en de muistoets nog niet loslaat, kun je het kader nog verschuiven/
aanpassen.
Is de selectie niet (geheel) naar wens, druk dan op de Esc-toets op je toetsenbord om de selectie
op te heffen en opnieuw te starten.
Heb je per ongeluk al binnen het kader geklikt terwijl de selectie toch niet naar wens was, maak dit
dan ongedaan d.m.v. de toetsencombinatie Ctrl+z.
Als het goed is gegaan dan heb je nu een perfecte uitsnede in 16:9 verhouding.

3.4 Opslaan / bewaren
Afhankelijk van het latere gebruik van de stereofoto kan worden opgeslagen als MPO-bestand,
Side-by-side-foto of anagglyph foto.
Voor de eerste (MPO) en tweede (SBS)
optie ga je uit van een Side-by-sideweergave
(zoals hierboven).
Voor een anaglyph beeld wordt eerst de
weergave omgezet in kleur of z/w anaglyph.
Let op: je hebt hier meerdere keuzes.

Opslaan:

Let er op dat de originele foto niet wordt overschreven (andere map en/ of andere
naam) !!!
De resolutie van de meeste projectoren, tv’s etc. is niet hoger dan 1920 x 1080 pixels.
Toch kan het slim zijn de foto’s in een zo groot mogelijk formaat te bewaren. Hierdoor
kunnen (later) ook goede prints worden gemaakt en kunnen de beelden ook goed/ beter
worden weergegeven op schermen met een hogere resolutie.
Zolang de beeldverhouding maar goed is, is het aantal pixels (mits minimaal 1920 x 1080)
niet van belang.
Er kan ook voor gekozen worden (nog) niet bij te snijden tot 16:9, zodat (later) bijv. ook
prints in een andere verhouding kunnen worden gemaakt.
Stereo Photo Maker heeft nog veel meer mogelijkheden, maar met bovenstaande stappen
is het in mijn beleving mogelijk om met SPM te beginnen. Veel plezier!
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