Práce s grafikou (obrázky) v programu WinBraille 4.20.11



Postup při prostém převodu obrázku do taktilní grafiky bez úprav v programu WinBraille včetně následného tisku pomocí tiskárny bodového písma: 


Vytvoření nebo úprava stávajícího obrázku (nejlépe černobílého) v bitmapovém grafickém editoru (např. Malování, Paint.NET, GIMP apod.) a jeho uložení do souboru (ve formátu .bmp nebo .jpg popř. jiném obvykle používaném). 
Spuštění programu WinBraille.
Nastavení uživatelského profilu programu WinBraille pro práci s grafikou:
	volba položky Manage Profiles ve skupině Profile v aplikačním menu
výběr Profilu
	spuštění editace vybraného Profilu: tlačítkem Edit
volba kategorie Graphics:
	zaškrtnutí volby Include graphics in translated document
nastavení přepínače Prefered translated image size do vybrané polohy
	potvrzení a uložení upraveného profilu tlačítkem Update Profile
Vytvoření nového prázdného dokumentu založeného na výše upraveném Profilu:  volba položky New ve skupině File v aplikačním menu (okno Source). 
Vložení připraveného obrázku (ze souboru) do prázdného dokumentu: volba položky Image a podpoložky From File ve skupině Insert v aplikačním menu.
Spuštění překladu dokumentu s obrázkem do taktilního tvaru: volba položky Translate ve skupině Braille v aplikačním menu (okno Translated).
Tisk dokumentu pomocí tiskárny bodového písma: volba položky Emboss ve skupině File v aplikačním menu.


Poznámky:

A1) 	Nastavením přepínače Prefered translated image size (viz bod 3.) do vybraných poloh je možno „upravit“ velikost přeloženého obrázku do 3 možných velikostí:
	se zachováním původní velikosti (v okně Source): poloha Same size as original image

„úpravou“ na poloviční velikost stránky: poloha Max half page height
	„úpravou“ na celou šířku stránky: poloha Page width
Výše uvedené nastavení přepínače je možno změnit také kdykoliv dodatečně před provedením překladu (dle bodu 6.) volbou položky Document Properties ve skupině Document Options v aplikačním menu, a to v rámci kategorie Graphics a poté potvrzením vybraných změn tlačítkem Apply To Document (aktivní musí být okno Source !!!). Tato možná změna (týká se ostatně všech dostupných možností v dialogovém okně Document Properties) platí pouze do doby ukončení práce s aktuálním dokumentem, má tedy dočasnou platnost. Není tedy nutno kvůli práci s aktuálním dokumentem měnit nastavení celého zvoleného Profilu.

B1)	Tisk bodové grafiky v režimu Landscape (A4 naležato) může způsobit „ztrátu“ bodů ve vertikálních liniích (dojde k tzv. „zředění“ tištěného bodového rastru).




Postup při převodu obrázku do taktilní grafiky s možností úprav v programu WinBraille včetně následného tisku pomocí tiskárny bodového písma: 

Body 1. - 6. včetně Poznámky_A1 z Postupu_A zůstávají v platnosti. 

Taktilní obrázek lze dále upravit následujícím postupem:

	Poklepáním (dvojklikem) levého tlačítka myši na přeloženém obrázku (v okně Translated) a poté stiskem tlačítka Edit Image spustit vestavěný programový modul Image Editor s načteným obrázkem (ten bude zpracováván v dočasném módu - s příponou .tmp).
	Zvolením příslušného tlačítka z panelu nástrojů (pro kreslení vybraných objektů nebo mazání bodů) a jeho použitím provést potřebné úpravy.
	V rámci úprav je možno také provést změnu velikosti obrázku, a to volbou položky Tactile Image ve skupině Resize v aplikačním menu programu Image Editor (nutno zaškrtnout políčko Resample a poté změnit rozměry obrázku, volbu Resolution ponechat na 0,5 mm !!!).
Uzavření aplikačního okna programu Image Editor s potvrzením provedených úprav (dialog Save current changes v souboru .tmp: Ano).


Nyní je možno obrázek v taktilním tvaru vytisknout (viz bod 7. popř. Poznámka_B1 z Postupu_A).


Poznámky:

A2) 	V případě, že jednotlivé body obrázku nebudou přesně „zapadat“ do zobrazené mřížky (Grid), je nutno provést ještě sekundární konverzi obrázku, a to volbou To Tactile Image ve skupině Convert v aplikačním menu programu Image Editor. Při spuštění této konverze je možno ještě upravit její detailní parametry (intenzitu, sytost, odstín a černobílé ohraničení - položky Threshold, Hue, Saturation a Intensity).

B2)	Pokud je následkem mnoha úprav nakonec nechtěný vzhled obrázku, je možno vrátit se k původnímu tvaru obrázku postupem uvedeným v bodu 1., a to s jediným rozdílem, který  spočívá v tom, že namísto stisku tlačítka Edit Image použijeme tlačítko Restore Original.
















Postup při „manuálním“ vytvoření obrázku s možností úprav v programu WinBraille včetně následného tisku pomocí tiskárny bodového písma: 

Body 1. - 4. z Postupu_A zůstávají v platnosti. 

Taktilní obrázek lze vytvořit „ručně“ následujícím postupem:

Vložit nový obrázek do prázdného dokumentu (okno Source) zvolením položky Image a podpoložky New ve skupině Insert v aplikačním menu programu WinBraille. Po automatickém spuštění vestavěného programového modulu Image Editor zvoit rozměr matrice a rozlišení (Resolution: nabízené rozlišení 0,5 mm neměnit !!!) nového obrázku .
Vytvořit obrázek (v .tmp režimu).
Ukončit okno programu Image Editor s potvrzením provedených činností při tvorbě obrázku (dialog Save current changes v souboru .tmp: Ano).
Spustít překlad: identicky dle bodu 6. z Postupu_A.

Nyní je možno obrázek v taktilním tvaru dodatečně upravovat (viz body 1.- 4. z Postupu_B) a vytisknout (viz bod 7. popř. Poznámka_B1 z Postupu_A).


Poznámky:

A3) 	Nastavení přepínače Prefered translated image size (viz Poznámka_A1) je při překladu obrázku do taktilního tvaru bohužel IGNOROVÁNO !!! Ostatní text této Poznámky_A1 zůstává v platnosti.

B3)	Poznámky B1, A2 i B2 zůstávají při tomto postupu v platnosti.



