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Het is al bijna weer een jaar geleden, dat U een stukje van mijn hand aantrof in dit
onvolprezen blad. Om even het geheugen op te frissen: het heet SIMSCAN en behelst
een verhaal hoe je een optische leeskop op de printer kan monteren, die daarmee tot
scanner gepromoveerd werd. Met deze scanner kunnen dan oto's en / of tekeningen op
screen 2 ingelezen worden.
Oorspronkelijk MSX1
Was het oorspronkelijk de opzet om het allemaal zo simpel en goedkoop mogelijk te
houden, -een voorwaarde was dat het ook op de MSX-1 moest kunnen werken- maar ja,
de hoge-resolutie schermen wenkten.... Dus werd de zaak omgebouwd naar screen 7.
Hardwarematig bleef alles hetzelfde, dat werkte goed. Deze overgang naar screen 7 biedt
prettige perspectieven: allereerst kunnen de plaatjes na het scannen ingelezen worden in
VIDEO-GRAPHICS en dat opent vele handige en artistieke mogelijkheden. Maar nóg
leuker is dat DYNAMIC PUBLISH-ER deze plaatjes ook slikt ! Nu is er geen enkele
belemmering meer om tot de fraaiste stempels te komen. Bijgaand wat voorbeelden van
tekening en foto welke tot stempel verheven zijn.
Werkwijze
Even voor alle duidelijkheid in het kort de werkwijze van afbeelding tot stempel:
• Zorg voor een contrastrijk plaatje met een formaat van maximaal 20 cm. breed en
16 cm. hoog. Is het contrast te laag, of het papier te dik (foto) dan even naar de
kopieermachine.
• Draai dit plaatje in de scanner en zorg dat aan de linkerkant een witmarge van
ongeveer 5 mm. is.
• Run het scannerprogramma, het controleert of er nog genoeg diskruimte is.
• Diskruimte
Een volledig SCREEN 7 scherm heeft 55 KB. nodig. Het is niet nodig alle 211
regels af te scannen, is het plaatje korter dan kan het programma met
[CTRL]&[STOP] beëindigd worden en het scherm wordt dan tot de laatst
gescande regel weggeschreven.
• Start nu DYNAMIC PUBLISHER op en kies: "size stamp" -bij de nederlandse
versie naar ik meen "rek stempel" geheten-.
• Ga met de cursor naar de linkerbovenhoek, klik daar, beweeg de cursor naar
geheel rechtsonder, klik nogmaals.

•
•

Er is nu een (leeg) stempel van beeldschermformaat aanwezig.
Kies de optie "STAMP" (stempel dus), klik daar, kies in het daaropvolgende
menu: LOAD DIGI. De instelwaarde van helderheid en contrast kunnen zo
blijven staan, aangezien we een tweekleurig plaatje hebben. Als alles goed gegaan
is heeft u nu een stempel waar van alles mee te doen is.

Traagheid
Tot zover het SIMSCAN2 verhaal. Behalve de onmiskenbare positieve eigenschappen
van dit programma, zijn er toch twee probleempjes: Het eerste is de traagheid, deze wordt
met name veroorzaakt door de printersnelheid. Mijn Brother HR5 doet, in de high-density
graphic mode, bijna 11 seconden over een regel, daar komt dan nog 2,5 seconden voor
het scannerprogramma bij. Dus gaat u een plaatje scannen en gebruikt daarbij alle 211
regels dan duurt dat 211 x 13,5 - 2850 sec. oftewel 48 minuten... Rustig koffie gaan
drinken dus !
Kleurprobleem
Het tweede probleem lijkt me oplosbaar, maar ik weet zelf niet hoe! Hiervoor roep ik de
hulp van U lezer in. De kleuren gedefinieerd in SCREEN 7 met COLOR-(x,x,x) blijken
in SCREEN 6 er geheel anders uit te zien, en dat kan met het inlezen als DIGI in DP.
problemen geven. Voorlopig heb ik dat opgelost door met de - functie in
VIDEOGRAPHICS deze kleuren te wijzigen in zwart en wit. Maar mijn voorgevoel zegt
dat dat eenvoudiger moet kunnen. Aan U het laatste woord daarover l

10 ' SCANNER-PROGRAMMA.
20 '------------------30 ' Fred Wezenaar, november 1986.
40 ' aangepast voor scr.7. mrt.1990
50 '
60 ' initialisatie*******************
70 CLEAR100,&H8FFF:CLS
80 F=DSKF(0):IFF<55THENCLS:LOCATE10,10:PRINT"Te weing diskruimte!":END
90 ONSTOPGOSUB660:STOPON
100 COLOR1,5,5:SCREEN2:DEFINTAZ:DEFUSR0=&HA5:DEFUSR1=342:DEFUSR2=&H9000:P=&H9000:R=-1
110 RESTORE120:FORA1=0TO6:READA2:POKEP+A1,A2:NEXTA1
120 DATA205,168,0,50,248,247,201
130 OPEN"GRP:"AS1
140 ' INTROSCHERM.*******************
150 LINE(6,2)-(250,10),15,BF
160 PRESET(10,3),15:PRINT#1,"***** SCANNER-PROGRAMMA. *****"
170 LINE(6,78)-(249,98),10,BF
180 IFUSR2(0)=0THENPRESET(48,85):PRINT#1,"PRINTER NIET AAN !
!":BEEP:GOTO180
190 LINE(6,78)-(249,98),10,BF
200 LPRINTCHR$(27);"A";CHR$(1);
210 LPRINTCHR$(27);"U";CHR$(1);
220 LPRINTCHR$(27);"E";
230 PRESET(8,80):PRINT#1,"Onder welke naam moet
het":PRESET(8,90):PRINT#1,"beeld weggeschreven worden?"
240 LINE(38,118)-(112,128),15,BF
250 PRESET(40,120),15:PRINT#1,N$+CHR$(&HDB)
260 A$=INKEY$:IFA$=""THEN260
270 IFA$=CHR$(13)THEN330
280 IFA$=CHR$(8)ANDLEN(N$)>0THENN$=LEFT$(N$,LEN(N$)-1):GOTO240
290 N$=N$+A$
300 LINE(38,118)-(112,128),15,BF
310 PRESET(40,120),15:PRINT#1,N$+CHR$(&HDB)
320 A$="":GOTO260
330 N$=LEFT$(N$,8)
340 SCREEN7:COLOR=(1,0,0,0):COLOR=(2,7,7,7):COLOR=(3,7,0,0)
350 COLOR1,2,3 :CLS:MOTORON
360 LINE(0,0)-(47,211),3,BF:PRESET(2,18),3:PRINT#1,"R.nr:"
370 PRESET(2,80),3:PRINT#1,"NAAM:"
380 FORD=1TOLEN(N$)
390 PRESET(D*6-5,96),3:PRINT#1,MID$(N$,D,1)
400 NEXTD
410 ' regelnummer ophogen*************
420 R=R+1:K=0
430 IFR=211THEN620
440 'dummy-regel printen.************
450
FORW=1TO76:OUT&H91,44:OUT&H90,0:A=USR(0):NEXTW:OUT&H91,10:OUT&H90,0:A=U
SR(0)
460 ' poken.************************
470 IFSTRIG(1)=-1THEN470
480 IFSTRIG(1)=-1THENPOKEP+K,1
490 IFSTRIG(1)=0THENPOKEP+K,0
500 K=K+1:IFK=400THEN520
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GOTO480
LINE(20,28)-(47,38),3,BF:PRESET(16,30),11:PRINT#1,USING"###";R
GOSUB550
GOTO440
'op scherm printen.*************
X=46
FORA=&H9000TO&H9190
IFPEEK(A)=1THENPSET(X,Y),1
X=X+1:POKEA,0:NEXTA
Y=Y+1:P=&H9000
RETURN420
'van scherm naar schijf.********
BEEP:BEEP
LINE(0,0)-(47,40),3,BF
ONERRORGOTO630
COPY(0,0)-(511,R),0TON$+".pic"
MOTOROFF:ONERRORGOTO0
COLOR15,4,4:SCREEN0:KEYON
END

