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Introductie

Om tot een beter gebruik te komen van de
hardware die te leen en/of te gebruiken is
via de PCGG is deze presentatie samenge-
steld.
Verder om ook de "dummies" te laten zien
hoe één en ander werkt.
We beperken we ons nu even
tot de scanners en de printers.



Bestands formaten (1)

Het is uiteraard de bedoeling dat een inge-
scande afbeelding op de harddisk opgeslagen
wordt, zodat we er bewerkingen op uit kun-
nen voeren. Gescande afbeeldingen worden
altijd in het zogenaamde raster formaat op-
geslagen. Hierbij wordt de kleur en inten-
siteit van ieder pixel opgeslagen. De bekend-
ste formaten: BMP, TIF, GIF en JPG.



Bestandsformaten (2)

Rasterformaat: JPG,TIF,PCX,BMP,GIF, ....
bevat alleen de bitmap informatie.

Vectorformaat: HPGL,IGES,CGM, .....
de afbeelding wordt beschreven in cirkels,
vierhoeken, lijnstukken en polygonen.

Metafileformaat: PS,WMF,WPG, ....
een mix van raster en vector format



Bestandsformaten (3)

JPG  - JPEG group formaat
    * 24bits en goede compressie
    * bekend van de browsers op het internet

TIF  - Tag Image File formaat
    * compressed speciaal voor line art

PCX  - Zsoft formaat
    * bekend bij de meeste teken programma's

BMP  - windows BitMaP
    * voor windows toepassingen

GIF  - Graphics Interchange Formaat
    * 8bits bekend van het internet



Bestandsformaten (4)

Voor verdere informatie over grafische
bestands formaten de:

"Graphics formats FAQ"

op locatie:

http://www.ora.com/infocenters/gff/gff-faq/



Het hoe, wat en waarom van een scanner (1)

De basis werking van een scanner is niet
wezenlijk anders dan die van een fotoko-
pieer apparaat of een fax. De belangrijkste
onderdelen van een scanner zijn:
     - een lamp
     - een spiegel
     - een motor
     - een CCD
     - electronica



Het hoe, wat en waarom van een scanner (2)

De globale werking van een flatbed scanner

lamp

spiegel

document

CCD *

Het door het document weerkaatste licht
wordt opgevangen door een CCD.

* Charge
  Coupled
  Device



Het hoe, wat en waarom van een scanner (3)

Een scanner leest regel voor regel. Als je
een afbeelding van 15 cm (6 inch) bij 10
cm (4 inch) inscant bij een resolutie van
300dpi (dots per inch), dan scan je 
(6 x 300) x (4 x 300) = 2.160.000 pixels in.
De hoeveelheid data die je scant wordt
ook nog bepaald door de scan mode: 1-bits, 
8-bits of 24 bits.



Het hoe, wat en waarom van een scanner (4)

Er bestaan verschillende scan modes, de
vier meest gangbare zijn:
    * 1 bit line art
    * 1 bit halftone
    * 8 bit grijswaarden
    * 24 of 30 bit kleur
Andere scan modes zoals 8 bit kleur zijn
vaak een software oplossing in de drivers
van de scanner of het scan programma. 



Het hoe, wat en waarom van een scanner (5)

1 bit line-art:

Dit is een manier van scannen die het min-
ste geheugen in beslag neemt. Alle gescande
pixels worden vertaald naar een zwarte of
een witte pixel. Per pixel wordt dus één bit
gebruikt.
Wordt vooral toegepast bij het scannen van
schema's/bouwtekeningen en tekst voor OCR. 



Het hoe, wat en waarom van een scanner (6)

1 bit halftone:

Met deze scan mode maak je gebruik van 
een patroon van pixels om de grijswaarden
van een afbeeldingen weer te geven. 



Halftone Grijs Halftone Kleur



Het hoe, wat en waarom van een scanner (8)

8 bit grijswaarden:

We kunnen met onze ogen 
ongeveer 256 verschillende
grijswaarden onderscheiden.
Door een afbeelding in 256
grijstinten te scannen ont-
staat een zwart-wit foto



Normaal Verscherpen
Extra
Verscherpen



Het hoe, wat en waarom van een scanner (10)

24 of 30 bit kleur:

Kleuren afbeeldingen zijn de meest complexe
items om te scannen. Door de 3 basiskleuren
kom je tot (256x256x256) 16,7 Miljoen ver-
shillende kleuren (24 bits). Bij gebruik van
30 bits kun je achteraf kiezen om
van de 10 bits er 8 voor het uitein-
delijke resultaat te gebruiken.



Normaal Verscherpen
Extra
Verscherpen



Het hoe, wat en waarom van een scanner (12)

De volgende formule berekent de omvang
van een gescande afbeelding:

(resolutie x horizontale afmeting) x (reso-
lutie x verticale afmeting) x scanmode

Bij scanmode krijgt de volgende
waardes: line-art en halftone 1/8,
grijswaarden 1 en 24 bit kleur 3.



Het hoe, wat en waarom van een scanner (13)

10x10 cm        100        150        300        600
afbeelding       DPI       DPI        DPI       DPI

line-art/           19.5       44          175       703
halftone            Kb        Kb          Kb        Kb
Grijs                156        352        1.37       5.5
waarden          Kb          Kb         Mb         Mb
Kleur               469        1            4.12       16.5
                         Kb         Mb         Mb        Mb 

Tabel bestandsomvang zonder compressie



Het hoe, wat en waarom van een scanner (14)

Vaak wordt de resolutie opgegeven in twee
waarden, 300 x 600 dpi optisch en 4800 dpi
m.b.v. interpolatie. De CCD is hier 300 dpi.
M.b.v. de motor en scanner hardware wordt
een resolutie van 600 x 600 dpi gehaald en
door software-matige interpolatie volgens een
speciaal algoritme in de TWAIN driver kom
je tot een vervaagde 4800 dpi. Alleen te ge-
bruiken voor postervorming  (A4 = 12Gb)



Het hoe, wat en waarom van een scanner (15)

TWAIN is een industrie standaard die be-
paald hoe scanners en digitale foto-camera's
de gegevens naar de computer transporteren.

De letters TWAIN staan voor:

Toolkit Without An Interesting Name



Het hoe, wat en waarom van een scanner (16)

En dan nu de belangrijkste vraag:

Waarom ga je iets scannen ?

Denk hierbij aan de volgende zaken:
- Wat ga je met het resultaat doen ?
- Welk bestands formaat ga je gebruiken ?
- Ga je nog nabewerken, zo ja waarmee ?
- Wat voor een type is je orgineel ?



Het hoe, wat en waarom van een scanner (17)

Toepassingen:
- Optical Character Recognition (OCR)
- Landkaarten voor vectoriseer programma's
- Het maken van fonts uit gescande tekst
- Hardcopy in scannen om te faxen
- Kleurplaten voor teken programma's
- Foto's voor demo's en dia show's
- Logo's voor advertenties, etc.
- Templates voor DTP programma's



Scannen met de HP A4 scanner (1)

In de PCGG hebben we al geruime tijd de
beschikking over een HP flatbed scanner.

De scanner heeft een SCSI-interface en is
nogal gewichtig, hierdoor is deze minder
geschikt om uitgeleend te worden. De scanner
staat wel elke clubavond ter beschikking van
de leden. Daarom volgt hier een korte
uitleg van het scantool "deskscan".









Scannen met de HP A4 scanner (5)

Hoe scan je een zwart-wit tekening om te printen ?

- Selecteer preview
- Selecteer Black and White drawing als Type
- Selecteer Printer uit Path pop-up
- Selecteer het gebied in het Preview venster
- Gebruik Brightness schuif om helderheid te bepalen,
  contrast werkt niet bij dit type
- Verander de schaal met de Scaling schuif
- Selecteer Final
- Selecteer output file format (TIFF ?)
- Kies een bestands naam
- Selecteer Save



Scannen met de HP A4 scanner (6)

Hoe scan je een kleuren tekening/foto voor
                                                      zwart-wit printen ?

- Selecteer preview
- Selecteer Black and White halftone als Type
- Selecteer Printer uit Path pop-up
- Selecteer het gebied in het Preview venster
- Gebruik de automatische helderheid/contrast knop
- Verander de schaal met de Scaling schuif
- Selecteer Final
- Selecteer output file format (PCX ?)
- Kies een bestands naam
- Selecteer Save



Scannen met de HP A4 scanner (7)

Hoe scan je een kleuren tekening/foto voor
                                       presentaties en dia show's ?

- Selecteer preview
- Selecteer 16MC als Type
- Selecteer Screen uit Path pop-up (75 dpi)
- Selecteer het gebied in het Preview venster
- Selecteer Zoom (Optie)
- Gebruik de automatische helderheid/contrast knop
- Verander de schaal met de Scaling schuif
- Selecteer Final
- Selecteer output file format (PCX/TIFF/BMP ?)
- Kies een bestands naam
- Selecteer Save



Scannen met de HP A4 scanner (8)

Tips:

- Let bij het scannen van een afbeelding op
  voor problemen zoals colorbleeding en
  moiré-patronen, dit zijn verschijnsellen die
  slecht of helemaal niet zijn weg te werken
  in het nabewerkings trajekt.
- Scan niet met een hogere resolutie dan
  nodig voor de toepassing: WP gebruikt
  intern bv 150dpi, een scherm heeft
  maar een resolutie van ca. 75dpi.



Scannen met de Page scanner (1)

Sinds een jaar heeft de PCGG de beschikking
over de Logitech Page Scan.
Door de eenvoudige aansluiting op de printer
poort en het lage gewicht is deze scanner
beter geschikt voor uitleen.
Een eventuele printer kan dan nog steeds
via die poort gebruikt worden ?!?!?!

De uitleen geschied gelijk met de CD's



Scannen met de Page scanner (2)

Na installatie van de software blijft deze in principe
resident, zoekend naar een vel papier dat mogelijk
in de scanner wordt gestopt. Dit zorgt zeker onder
windows 3.x voor een vertraging en is overbodig als
er niet gescand wordt. Een oplossing is het volgende:
open met een ASCII-editor (bijv. Notepad) de file
\WINDOWS\SYSTEM.INI en verwijder:

C:\WINDOWS\TWAIN\PAGESCAN\WAKEUP16.DLL

uit de driver= regel. 
Dit schakelt de automatische papierdetectie uit.



Scannen met de Page scanner (3)

Bij het opruimen kwam er nog een verve-
lend probleempje naar boven voor een
scanner die je uitleent.

Helaas heeft de software geen software un-
installer, wel een beschrijving hoe je dit
moet doen in de 'leesmij.wri', maar
toch wel even vervelend.

(* let wel op of je geen bestanden opruimt die
het systeem nadien nog nodig heeft, kijk  dus uit !)



Scannen met de Page scanner (4)

Benodigd RAM-geheugen:

Het besturingssysteem heeft samen met de
scannersoftware al gauw 11 Mb RAM nodig.
Eigenlijk is 16 Mb RAM onmisbaar om com-
fortabel (d.w.z. zonder wachtperiodes van
wel 5 minuten) in hogere resoluties
of in kleur te kunnen scannen.



Scannen met de Page scanner (5)

De scanner heeft volgende systeem eisen:
- 386 Compatibele Intel Processor (of hoger)

- 8 MB RAM (Volgens mij minimaal 16Mb)

- VGA Monitor en grafische kaart (256 x640 x 480)

- 3,5-inch diskettestation

- Vaste-schijfstation

- Faxmodem (optioneel)

- Printer (optioneel)

- Windows 3.1-besturingssysteem (compatibel met Windows 95)



Scannen met de Page scanner (6)

Samen met de software de volgende functies:

- A4-scanwijdte met velleninvoer
- Fotokopiëren met een printer  ?!?!?!?
- Faxen vanaf afdruk
- Snelle betrouwbare tekstherkenning (OCR)
- Beeldbewerking in kleuren/grijstinten
- OLE 2.0-compatibiliteit
- TWAIN-volgzaam
- Tekstarchivering
- Papiergeactiveerde werking
- Gebruikersvriendelijke software
- Eenvoudige installatie



Scannen met de Page scanner (7)

De uitgebreide help bestanden bij de scan
software en de beeld bewerkings software
geven een duidelijke beschrijving van de
mogelijkheden van de scanner/software
combinatie. Nadeel is hier wel dat je de
goede topic wel moet vinden.
Ook het bestand 'leesmij.wri' geeft nog 
extra informatie, alles de moeite
waard om te lezen.



Scannen met de Page scanner (8)

Als je de residente driver niet hebt uitge-
schakeld zal de scan software zich zelf mel-
          den als er een orgineel in de scanner
                                           wordt ingevoerd.
            Je kunt de scan software en ook de
                 meegeleverde beeld bewerkings
                      software ook zelf opsstarten.



Scannen met de Page scanner (9)

Verdere werking van de scanner/software
zullen we bekijken bij de demonstratie
van installatie en gebruik van de page
scanner.



RGB en CMYK (1)

RGB RGB CMYK

Van RGB (Red/Green/Blue) naar CMYK
(Cyaan/Magenta/Yellow/blacK) is de weg
van scanner naar printer, ook je beeld-
scherm is gebasseerd op RGB.



RGB en CMYK (2)

De RGB-waarden zijn gebasseerd op het
principe van optellen tot aan wit.
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RGB en CMYK (3)

De CMYK-waarden zijn gebasseerd op het
principe van optellen tot aan zwart.
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RGB en CMYK (4)

Omdat in de praktijk de combinatie van CMY
geen zuiver zwart oplevert is in de kleuren
printer zwart toegevoegd.
De conversie van RGB naar CMYK gebeurt
mbv. de printer driver, hoewel er ook bewer-
kings programma's zijn die dit ook kunnen.

( * Voor de aanduiding van blacK wordt
de K gebruikt om verwarring met Bleu te
voorkomen.)



Het hoe en wat van een printen (1)

De taak van de printer is het om de door
de computer aangeleverde bytes om te zet-
ten naar informatie presentatie op papier.
Printers zijn er in 2 hoofd groepen:
- de Impact printers
    * letterwielprinter
    * naald- of matrixprinters

- de Non Impact printers
    * laser printer
    * inkjet printer



Het hoe en wat van een printen (2)

We beperken ons tot de inkjet printer.
De inkjet printers zijn gebasseerd op de
drop-on-demand-methode, dus alleen inkt
indien nodig en niet zoals de reeds ver-
dwenen continuous-jet-methode.
                  We onderscheiden 2 dodm uit-
                  voeringen:
                                     - de bubble-jet-methode
                                     - de piëzo-jet-methode



Het hoe en wat van een printen (3)

De HP550C die de PCGG ter beschikking
heeft is gebasseerd op de bubble-jet-metho-
de, de uitvinder van deze methode is de
firma Canon. De bubble-jet-methode maakt
gebruik van verwarmings elementjes die de
inkt verdampt en door deze uitzetting
de inktdrupels naar buiten duwen.
De hoeveelheid is afhankelijk
van de verwarmings puls duur.



Het hoe en wat van een printen (4)

De HP550C doet tussen de 20 en 60 sec.
over een A4 zwart-wit afdruk en ca. 4 tot
7 minuten over een kleuren afdruk.

De tijdsduur is afhankelijk van:
- afdruk kwaliteit  (presentatie/standaard/cocept)

- gebruikte lettertype's
- vulling van de pagina



Het hoe en wat van een printen (5)

Bij de inkjet techniek is de juiste keuze van
het afdruk-materiaal bepalend voor de kwa-
liteit van de afdruk.
Niet alleen het soort papier maar ook de
wijze van opslaan, niet te vochtig, is hier
van belang. Laat het papier zolang mogelijk
in de verpakking zitten. De HP prin-
ter kan redelijk goede afdrukken
maken op gewoon kopieer papier.



Het hoe en wat van een printen (6)

Voor kleuren afdrukken is het aan te raden
om gebruik te maken van speciaal papier
met een coating, de zogenaamde Glossy
vellen, omdat deze minder inkt opzuigen en
de inkt minder uitvloeit in het papier.
Verder is dit papier beter bestand tegen
slijtage, zodat je langer plezier
hebt van je afdruk.



Het hoe en wat van een printen (7)

En dan nu:

Wat gaan we printen ?
Denk hierbij aan de volgende zaken:

- wat ga ik er mee doen ?

- welk papier heb je nodig ? 

- waar ga ik het afdrukken ?

- waar ga ik het mee voorbereiden ?



Het hoe en wat van een printen (8)

Een aantal voorbeelden van programma's
- Microsoft publisher
- Framemaker
- Paintshop Pro
- T-shirt maker
- Print Artist
- Corel Print House
- Wordprocessor
- ............................



Het hoe en wat van een printen (9)

Een aantal voorbeelden toepassingen:
- Feestgidsen/levensloop
- Uitnodigings kaarten
- Certificaten
- T-shirt
- Kleurboeken
- Clubbladen
- CD-Hoesjes
- Stickers



Het hoe en wat van een printen (10)

Een aantal Tips:

* print alleen zwart of donkere afbeeldingen op gekleurd papier

                          witte achtergrond is mede een basis voor de kleur.

* het oog ziet meer dan de printer kan afbeelden.

* maak bij duur papier eerst een proef-afdruk.

* probeer transparanten eerst uit in de demonstratie

                       ruimte het licht aldaar bepaald mede het resultaat.

* gun je printer af en toe rust, verloop door warmte vermijden.



Voorbeelden (1)

Als laatste een aantal voorbeelden van scan's
en printer afdrukken:

- scan foto uit de krant  -  trouwkaart - geboorte kaartje -
- foto met colorbleeding  - vliegtuig op gras - foto te donker -
- foto grijs scan - foto van een hond - hond 2 - highres beurs
  gebouw - logo 1 t/m 4 - oude foto - zwart/wit foto - reclame -
- strip - foto met nabewerking - foto a5 -

- afdruk op t-shirt - glossy film 100 micron - glossy 150 gram -
- normaal papier - CD hoesjes - Feestgids - kleurplaten -


