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Voorwoord

Toen ik samen met Paul Matthijsse en
Kirsten Roth-Koch het boek "Basiscursus
GIMP, Inkscape en Scribus" schreef
moesten daar schermafbeeldingen
(screenshots) bij aangeleverd worden. Ik
schreef het hoofdstuk over Scribus en
vroeg me af hoe dat moest met die
schermafbeeldingen, Ze hadden niet
altijd de gewenste kwaliteit. Toen het
boek uitkwam zag het er goed uit. Het
werd natuurlijk op een echte pers
gedrukt en niet op mijn inkjet printer.

Boek "Werken met Xubuntu"

Windows XP werd niet langer onder-
steund door Microsoft. Een goede ma-
chine weggooien was geen oplossing. Ik
heb voor een aantal mensen de laptop
overgezet naar Xubuntu. Daar heb ik

een klein boekje voor geschreven om ze
op gang te helpen met dat mooie com-
putersysteem. Daar moesten ook
schermafbeeldingen in. Dat boekje
moest goed te printen zijn op een ge-
wone printer, vond ik. Dus ben ik gaan
zoeken naar manieren om die scherm-
afbeeldingen beter te krijgen.

Schermafbeeldingen maken

Voor het maken van schermafbeel-
dingen zijn er allerlei programma's te
vinden. Ook GIMP kan prima voor dit
doel worden ingezet.

Belangrijk is dan dat die afbeeldingen
niet gelijk worden opgeslagen als JPG
bestanden. Bij het programma Shutter,
een Linux programma, is er de mogelijk-
heid ze als BMP bestanden op te slaan.

Bij GIMP is er veel meer te kiezen. Daar
is de keuze voor het eigen XCF formaat
logisch.

Verscherpen

De tweede stap in de workflow is de
gemaakte afbeeldingen verscherpen. Na
een test met de nodige instellingen
blijkt de standaard instelling van het On-
scherp Masker in GIMP (Menu: Filters >
Versterken > Onscherp masker) met
Straal 5.0, Hoeveelheid 0,5 en Drempel
0 de beste resultaten te geven.

Nu wil je bij een serie schermafbeel-
dingen ze natuurlijk niet één voor één
moeten bewerken. Daar heeft GIMP
onder Filters > Batch een mooie oplos-
sing voor: David's Batch processor. Het
is helaas niet vertaald, maar niet
moeilijk in gebruik.

Schermafbeelding midden in de tekst

GIMP: Schermafdruk maken

GIMP: Het Onscherp masker in actie

http://www.academicservice.nl/site/ict/nieuw/details.html?prod=20071059
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De GIMP Batch processor

Voeg via het tabblad Input met de
knop Add Files de bestanden toe, die je
wilt bewerken. Dan kies je het tabblad
Sharpen. Vink het vakje Enable aan en
zet de waarden op Radius 5.0, Amount
0,5. De Threshhold laat je staan op 0.

Tenslotte kies je het tabblad Output.
Zet in ieder geval het Format op een
ander formaat dan de oorspronkelijke

bestanden, anders geeft de processor
de foutmelding dat de bestanden al
bestaan. Voor het gebruik in Scribus is
het TIF formaat een goede mogelijkheid.
PNG klinkt logisch, maar de kwaliteit in
Scribus valt bij PNG bestanden tegen.
Voor het gebruik voor een HTML pagina
via een browser, zoals op websites en
Fora, neem je bijvoorbeeld JPG.

Tenslotte druk je op de knop Start en
de processor doet zijn werk.

Scribus

De derde stap is het verwerken van de
afbeeldingen in de uiteindelijke publica-
tie. Bij het plaatsen van de afbeeldingen
in drukwerk is de gebruikelijke stan-
daard 300 dpi voor een afdruk van
voldoende kwaliteit. Dat is bij schermaf-
beeldingen niet altijd mogelijk. De on-
dergrens ligt rond de 150 dpi. Onder
144 dpi geeft Scribus bij het genereren
van een pdf een foutmelding. Dat valt in
de voorkeuren van Scribus wel aan te
passen, maar dat is niet aan te raden.

Lage resolutie pdf

Scribus maakt met zijn standaard
instellingen zijn documenten klaar voor

afdrukken in drukwerk kwaliteit. De
bestanden zijn dan wel behoorlijk groot.
Het verlagen van de kwaliteit naar een
resolutie van 100 dpi is een optie.

De kwaliteit is dan voor lezen nog
voldoende, maar een afdruk zal dan
minder goed uitpakken. De
bestandsgrootte neemt fors af.
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Bestand toegevoegd om te bewerken (Input)

Instellingen voor het Verscherpen (Sharpen)

De resolutie van het PDF bestand verlagen.




