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1. Inleiding
Dit document beschrijft het croppen van foto’s met Albupad. Zie het Albupad handboek voor
details van de werking van de rest van het programma.
Met croppen wordt hier bedoeld het kopiëren van een gedeelte van een foto naar een nieuwe
zelfstandige foto. Een voorbeeld is dat men een serie postzegels scant en vervolgens de
individuele postzegels als aparte fotobestanden opslaat.
De cropfunctie van Albupad is precies daarop gericht. Een serie van bijvoorbeeld 15
postzegels wordt samen op de scanner gelegd (eventueel in een strokenkaart) en wordt
gescand (door een ander programma dan Albupad) naar een .bmp of .jpg gestand.
De scan wordt vervolgens ingelezen in Albupad, waarna Albupad automatisch de 15 zegels uit
de scan haalt en ze opslaat als aparte bestanden.
De croppenfunctie in Albupad is een optie die bij Instellingen > Afbeeldingen kan worden
geactiveerd.

2. Croppen van foto's
2.1 Korte handleiding
De cropfunctie werkt, voor postzegels als voorbeeld, in grote stappen als volgt:
-

Scan. Men begint met een scan te maken van een serie postzegels. Hiervoor kan men
bijvoorbeeld een strokenkaart nemen waar de postzegels ingestoken worden. Er wordt
uitgegaan van een zwarte strokenkaart. Vervolgens scant men die strokenkaart met een
scanner, dit gebeurt buiten Albupad om. Deze scan wordt hierna aangeduid met master.
Doe deze scan op voldoende resolutie (zoals 600 of 1200 ppi). Sla de scan op in BMP
formaat.

-

Masteritem. Maak in Albupad een item en definieer de master als afbeelding voor dat item
(of sleep de master naar de Albupad pagina. Vergroot het masteritem zodanig dat u er
goed bij kunt. Zoom bijvoorbeeld naar 100% wanneer uw beeldscherm dat toelaat. Het
gaat er hier vooral om dat u de postzegels goed kunt zien.

-

Automatisch croppen. Klik op Menu > Afbeelding > Croppen > Maak automatische
cropboxen. Albupad analyseert de master en plaatst een transparant item (een cropbox)
boven iedere gevonden postzegel.

-

Passend maken. Wanneer de automatisch gemaakte cropboxen niet helemaal correct zijn
kunt u ze aanpassen. Een cropbox is een normaal item en de positie en afmetingen
kunnen op de standaard manier worden aangepast met de muis of de positie-instellingen
onderin. De fijninstelling (zie items) kan daarbij goed van pas komen. Verwijder eventuele
valse cropboxen.

-

Nabewerking. Klik op Menu > Afbeelding > Croppen > Maak de cropbestanden. Albupad
toont de cropbestanden een voor een in een apart venster. Daar kunnen draaiing,
zwartfilter, grijsfilter en grijsmaken worden toegevoegd. Tevens kan daar de uiteindelijke
resolutie (pixels voor hoogte en breedte) worden ingesteld.

-

Opslaan. Klik in het nabewerkingsvenster op Ok om het cropbestand op te slaan.Het
nabewerkingsvenster gaat even weg terwijl Albupad het cropbestand met de
nabewerkingen opslaat en komt dan weer terug met het volgende cropbestand.

In de volgende paragrafen worden bovenstaande stappen in detail uitgelegd.

2.2 Maken van de master
In het voorbeeld hierna is een serie postzegels in een zwarte plastic insteek-kaart
(strokenkaart) geplaatst. Bij dit type strokenkaart wordt de postzegel geheel bedekt door een
heldere strook plastic. Het programma is ontworpen voor zwarte strokenkaarten.
Belangrijk is de postzegels zo recht mogelijk en met minstens 5 mm tussenruimte in te
steken. Verderop worden overigens de mogelijkheden behandeld om in de nabewerking de
gecropte foto eventueel nog te draaien, te filteren of grijs te maken. Probeer als dat kan de
postzegels op enkele mm afstand van de lijmstroken in te steken.
De strokenkaart met de postzegels wordt vervolgens gescand. Aanbevolen wordt om in een zo
hoog mogelijke resolutie te scannen (600 of 1200 ppi) en de scan op te slaan in BMP formaat.
Bij het straks inlezen van de master kan Albupad in geheugenproblemen komen met allerlei
meldingen in de gele statusbalk, maar dat is meestal geen probleem, Albupad regelt dat zelf
bij. Mochten het rode meldingen worden of extreme traagheid optreden dan kan op een stap
lagere resolutie worden gescand.
Deze foto van de strokenkaart heeft, in dit voorbeeld, na het scannen, de naam NLD1941A
gekregen. Scannen en naamgeving van de scan gaat buiten Albupad om en wordt door uzelf
gedaan in het scanprogramma of via de Windows verkenner. Aan deze naam worden geen
bijzondere eisen gesteld.
Het item met deze foto wordt de master genoemd. De individuele gecropte zegels worden
later (automatisch) opgeslagen als NLD1941A01, NLD1941A02 enzovoort in een aparte map
met de naam NLD1941A onder dezelfde map als waar de master staat. Ook die naamgeving is
verderop te wijzigen in de nabewerking.
2.3 Inlezen van de master
Gebruik een lege pagina in Albupad.
Maak een nieuw item en definieer de
masterfoto als foto voor dat item. (of
sleep de masterfoto direct naar het item
of de pagina). Vergroot het masteritem
zodanig dat u alles goed kunt zien.
Dit hoeft allemaal niet precies. De
masterafbeelding is in dit voorbeeld vrij
ruim in het item geplaatst. U kunt de
pagina eventueel ook zoomen en
schuiven. (Het croppen gebeurt op de
versie van de foto in het geheugen. Hoe
de master op het scherm staat is
daarbij technisch niet van belang).
Aanbevolen wordt om niet meer dan 1 master op een pagina te hebben staan. Dat voorkomt
dat u per ongeluk items verwijdert die niet verwijderd hadden moeten worden.

2.4 Automatisch croppen
Bij automatisch croppen zoekt Albupad zelf uit
welke afbeeldingen van de master kunnen
worden gecropt. Over die afbeeldingen wordt
dan een transparant item gelegd. Een
dergelijk item wordt hier aangeduid als de
cropbox. Cropboxen zijn verder normale
Albupad items.
Let op: eventueel reeds aanwezige cropboxen
worden eerst automatisch en zonder
waarschuwing verwijderd.
Selecteer de master en klik op Menu >
Afbeelding > Croppen > Maak automatische
cropboxen
In de figuur rechts is het resultaat te zien. Albupad heeft 13 zegels gevonden en daar steeds
een eigen cropbox voor gemaakt, dat zijn de blauwgroene items. Deze kleur is bij de
instellingen aan te passen. Let wel dit zijn op zich lege items die enkel dienen om de
cropgebieden af te bakenen. Merk op dat de 30 ct postzegel links onderin wat scheef hangt.
Dat wordt in dit voorbeeld straks bij de nabewerking gecorrigeerd.
Deze cropboxitems zijn nu individueel beter passend te maken. Daarvoor kunnen dezelfde
instrumenten worden gebruikt als bij de gewone items. Daarbij maakt de fijninstelling het
mogelijk om tot op een tiende mm nauwkeurig te werken. (zie het hoofdstuk fijninstelling).
Opmerkingen:
1. De master hoeft niet expliciet geselecteerd te worden als die als enige van alle items
op de pagina niet transparant is, hetgeen normaal het geval zal zijn.
2. Zoomfactor: wanneer de zoomfactor kleiner is dan 100% zullen niet alle veranderingen
in afmetingen kunnen worden getoond op het scherm.
3. Cropgebied: het gebied dat gecropt wordt is het gebied binnen de randen van de
cropbox. Voor beter zicht kunnen de randen eventueel dikker worden gemaakt.
4. De cropboxen mogen elkaar overlappen. Ze beïnvloeden elkaar niet.
5. Kenmerkend en belangrijk is dat een cropbox transparant is. De kleur van de cropbox
kan worden gewijzigd, die is niet van belang.
6. In bepaalde gevallen kan het handig zijn om de master en alle
cropboxen in een groep te plaatsen. Ze kunnen dan niet meer
onderling verschuiven. Klik daartoe op Alle en daarna op Groep.
In het volgende hoofdstuk wordt het handmatig cropboxen maken besproken. Daar wordt in
meer detail ingegaan op het aanpassen van de cropboxen. Dat hoofdstuk kunt u overslaan
wanneer de automatisch gemaakte cropboxen naar uw zin zijn.

2.5 Handmatig cropgebieden definieren en aanpassen
De in de voorgaande paragraaf besproken automatische methode is de aanbevolen methode.
Wanneer de automatische methode niet goed werkt, bijvoorbeeld bij een niet-zwarte
achtergrond kan de handmatige methode worden gebruikt. De technieken van de handmatige
methode zijn ook te gebruiken om de automatisch gemaakte cropboxen aan te passen.
De cropgebieden worden gedefinieerd met een
transparant item. Een item wordt handmatig
transparant gemaakt met de Transparant button.
Wanneer een cropitem achter de master is
verdwenen: Selecteer de master en klik op Item
> Breng item naar achteren. Er kunnen meerdere
transparante items worden geplaatst. In dat
geval worden al die gebieden gecropt en in
aparte foto-bestanden geplaatst.
 Om te voorkomen dat u steeds een nieuw item moet maken en instellen kan een cropitem
eenvoudigweg worden gedupliceerd. Een andere mogelijkheid is om een preset te maken
voor dit type item. (Selecteer een item en klik Ctrl – Preset1).
De cropruimte is de (rechthoekige) ruimte van het cropitem exclusief de rand. Er kan daarom
voor betere zichtbaarheid eventueel met dikkere randen of andere kleur worden gewerkt.
Cropboxen mogen elkaar overlappen, het gaat steeds om de ruimte van een individuele
cropbox.
Fijn-instelling
Omdat Albupad in millimeters werkt kan een situatie voorkomen zoals in de afbeelding
hierboven. De cropbox zou iets meer naar links moeten. Dat kan worden ingesteld met de fijninstelling. Zie het hoofdstuk Items fijn-instelling.
Bewaren voor later
Het op deze manier gebruikte Albupadbestand kan worden opgeslagen en later weer, in direct
klaar voor gebruik toestand, worden ingelezen voor bijvoorbeeld kleine correcties.
Mastergebied
Het mastergebied is de oppervlakte van het masteritem. Er kan slechts één masteritem zijn.
Het masteritem wordt door het programma herkend doordat het geselecteerd is, maar niet
transparant is. De cropboxen mogen eventueel eveneens geselecteerd zijn, omdat ze
transparant zijn worden ze niet herkend als master maar als cropitem.
 Om te voorkomen dat de cropitems verschuiven kunnen ze inclusief de master in een
groep worden geplaatst. In sommige situaties is dat echter niet handig.

2.6 Het maken van de cropbestanden
Nadat de cropboxen automatisch en/of handmatig zijn gedefinieerd worden de individuele
afbeeldingbestanden, in dit voorbeeld 13 stuks, gemaakt.
Klik op Afbeelding > Croppen > Maak de cropbestanden

De cropbestanden worden een voor een getoond in de stap nabewerking.
2.7 Nabewerking van de gecropte bestanden.

Afmetingen. De weergegeven grootte is afhankelijk van de keuze voor JPEG of BMP
opslagformaat bij de instellingen. De KB waarde voor JPEG is geschat, het bestand moet
immers nog gemaakt worden. Voor BMP klopt de waarde redelijk precies. JPEG of BMP kan
worden geselecteerd bij de instellingen.
De afmetingen zijn bepalend voor de kwaliteit van het cropbestand. Voor Albupad hoeft dat bij
het maken van een postzegelalbum meestal niet zo hoog te zijn. Wanneer men Albupad
gebruikt voor het maken van bijvoorbeeld een catalogus zal de kwaliteit wel zo hoog mogelijk
moeten zijn.

De hoogste kwaliteit wordt bereikt met BMP en de grootste afmetingen, de laagste met JPEG
en de kleinste afmetingen. De bovenste afmeting is de directe crop. De andere afmetingen zijn
steeds de helft van de voorgaande afmetingen.
 Tip: Om de kwaliteit te beoordelen kan men een tweede pagina maken waar na de eerste
cropronde alle cropbestanden worden getoond in afzonderlijke items. (Sleep alle
cropbestanden vanuit de verkenner naar de tweede pagina). Ga terug naar de pagina met
het masterbestand en doe nogmaals een cropronde met andere afmetingen of
nabewerkingen. Op de tweede pagina is het resultaat dan direct te zien na opslaan van de
cropbestanden (na Ok of Ok alle klikken).
Draaien. Door op links- of rechtsdraaien te klikken draait de
afbeelding in stappen van 90 graden. Met Alt is de draaiing 0.1
graad. Met Shift-Alt is de draaiing 1 graad. Met de twee
draaibuttons kan de afbeelding in stappen van 0.1 graad worden
gedraaid. De basisstap is hetzelfde als bij het programma zelf en is
in te stellen bij de instellingen.
Het aantal graden draaiing wordt getoond op de draaibuttons. Een
rechtsom gedraaide afbeelding toont de draaiing op de rechtsom
button. Linksom op de linker. De waarde van de draaiing rekent tegen de klok in. In dit
voorbeeld is de afbeelding dus 2.7 graden rechtsom gedraaid. Wanneer er geen draaiing is
wordt het getal van de draaiing niet getoond.
Filters. Met het zwartfilter kan de zwarte rand worden wit gemaakt. Het randfilter (voorheen
grijsfilter) is in deze toepassing wel aanwezig maar niet verder uitgewerkt omdat er wordt
uitgegaan van een zwarte rand op een witte achtergrond.
In dit voorbeeld is het
zwartfilter toegepast. De
afbeelding staat daarom nu
in een witte achtergrond.
De filterwaarde kan worden
ingesteld met Ctrl voor een
lagere waarde en Alt voor
een hogere waarde. De
filterwaarde wordt getoond
op de button, in dit geval 125. Wanneer er geen filterwaarde is (waarde is 0) dan wordt er van
uitgegaan dat de achtergrond voor bijvoorbeeld draaien zwart moet zijn. Anders wordt van wit
uitgegaan.
Als er een filterwaarde is kan met Ctrl en Alt die waarde worden gewijzigd. Door zonder Alt of
Ctrl te klikken wordt het filter aan- of uitgezet.
Het filter wordt steeds meegenomen naar het volgende cropbestand.

Grijs maken. Met de grijsbutton wordt de afbeelding in grijstinten opgeslagen.

De getoonde afbeelding is hier dus gedraaid, gefilterd en in grijstinten gezet. De grijsbutton is
een aan / uit button. De stand van deze button wordt meegenomen naar de volgende
afbeelding.
Reset. Alle draaiing, filtering en grijsmaking wordt uitgezet.
Technische opmerking:
Onafhankelijk van de volgorde van klikken worden bij combinaties de bovenstaande
bewerkingen uitgevoerd in de volgorde: filter – grijs maken – draaien.
Privacy opmerking
De cropbestanden worden tijdens de nabewerking opgeslagen in de temp map van Albupad
(C:\Gebruikers\uwnaam\AppData\Roaming\Albupad\temp) onder de naam
~abp_croptempfile_01 met oplopende nummering en extensie .jpg of .bmp. Deze
cropbestanden worden daarna verwijderd. In het geval deze bestanden door bepaalde
omstandigheden niet zijn verwijderd blijven ze dus in de temp map staan. In het geval het om
privacy gevoelig materiaal gaat kunt u het beste controleren of de bestanden daar verwijderd
zijn. Functies > Oude bestanden verwijderen verwijdert deze bestanden pas na meer dan een
maand en is in dit geval daarom niet geschikt.

2.8 Locatie van de gecropte bestanden
De gecropte bestanden worden standaard geplaatst in de map van de masterafbeelding, in een
aparte map daarin voor de cropbestanden. De cropbestanden krijgen de naam van de
masterafbeelding met een volgnummer. Het volgnummer is de volgorde waarin het gecropt is.

De locatie waar de bestanden worden opgeslagen en de naam van het bestand kan worden
gewijzigd in het middengedeelte van het nabewerkingsvenster.

Door op Map te klikken kan de map worden gewijzigd. In het veld achter Bestand kan de naam
van het cropbestand worden gewijzigd. Door op bestand te klikken kan de naam en de map
worden gedefinieerd. U selecteert dan een map en geeft een bestandsnaam in. Zowel het veld
achter Map als het veld voor Bestand worden dan gewijzigd.
Let op: de cropfunctie kijkt voor de nummering alleen naar de crop volgorde. Die is van links
naar rechts en daarna hetzelfde op de volgende rij. Wanneer u bijvoorbeeld besluit om
NLD1941A11 niet te croppen door het cropitem te verwijderen, en de rest wel, dan krijgt het
bestand dat nu NLD1941A12 heet de naam NLD1941A11 en wordt de originele NLD1941A11
overschreven. Hetgeen in dit geval waarschijnlijk niet de bedoeling was.
 In dit geval kunt u beter het niet gewenste cropbestand overslaan zodat de nummering
intact blijft.
Opslaan
Wanneer het cropbestand naar de zin is kan het worden opgeslagen.

Ok: Het cropbestand wordt opgeslagen
Alle: Alle cropbestanden worden achter elkaar opgeslagen
Overslaan: Dit cropbestand wordt overgeslagen, door naar het volgende.
Annuleer: De cropfunctie wordt afgesloten, geen verder acties

2.9 Croppen Instellingen
Opmerking vooraf. De hier beschreven instellingen zijn er op gericht om de juiste
grenswaarden te vinden tussen het te croppen object (bijvoorbeeld een postzegel) en de
achtergrond (bijvoorbeeld de strokenkaart). Hier zijn in de basis twee instellingen van belang:
1. De drempel, dit is de kleur waarmee wordt bepaald of een pixel bij de achtergrond hoort
(donker) of bij de te croppen postzegel (helder).
2. Het aantal heldere spikkels dat is toegestaan om vast te stellen dat we met een lijn van de
postzegel hebben te maken of met een oneffenheid in de achtergrond. Spikkels zijn
bijvoorbeeld stofjes, reflecties, en andere heldere verstoringen van de achtergrond.
De instellingen voor het croppen hebben voornamelijk betrekking op het automatisch croppen.
De cropinstellingen staan onder Instellingen > Afbeeldingen.
Activeer croppen functies. Vink deze checkbox aan om de cropfuncties mogelijk te maken.
Cropbestand opslaan als BMP. Standaard
wordt een cropbestand opgeslagen in JPEG
(jpg) formaat. Hier kan dat worden gewijzigd
in BMP.
Opslaan map onthouden. De map waarin de
cropbestanden worden opgeslagen wordt
onthouden. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn
als alle cropbestanden van alle masters in
dezelfde map moeten worden opgeslagen.
Zelfde rijhoogte. Bij het maken van de
automatische cropboxen wordt de master
eerst verdeeld in horizontale rijen.
Vervolgens wordt iedere rij in verticale kolommen verdeeld. Zodat individuele cropgebieden
ontstaan. Daarna wordt van ieder cropgebied de hoogte en verticale positie bepaald. Hierdoor
kunnen de cropboxen in dezelfde rij verschillende positie en hoogte krijgen. Wanneer deze
optie aan staat, wordt de laatste stap niet gedaan en hebben alle cropboxen dus dezelfde
verticale afmetingen.
Scherp horizontaal / verticaal. Zie ook Zelfde rijhoogte. Bij het bepalen
van waar de crop beginnen moet, wordt gekeken naar de hoeveelheid
heldere pixels achter elkaar, zowel horizontaal als verticaal. Normaal
wordt gekeken naar alle heldere pixels op de totale lengte of hoogte van
een cropbox. In dat geval tellen alle spikkels bij elkaar op en kan
onterecht geconcludeerd zijn dat de cropbox hier begint of eindigt. In
de scherp optie wordt bij iedere spikkel opnieuw begonnen met tellen
zodat kleine spikkels worden genegeerd.
Bij postzegels kan de scherpe optie het effect hebben dat de tandjes als
spikkels worden aangemerkt. Dat is handmatig aan te passen maar men kan ook de scherp
optie uitzetten. Opmerking: verticaal scherp werkt niet wanneer Zelfde rijhoogte aan staat.

Auto Crop drempel: De pixels hebben kleuren van RGB 0-0-0 voor zwart tot RGB 255-255255 voor wit. Omdat er wordt uitgegaan van een zwarte achtergrond kunnen de cropboxen
worden gemaakt op de overgangen van zwart naar een helderder kleur. Deze drempel is
standaard op de helft van zwart en wit (128) en is hier aan te passen.
•

Door deze checkbox aan te vinken wordt automatisch een zo laag mogelijke drempel
berekend. Met een minimum van 60 en een maximum van 190.

•

Door de checkbox uit te vinken kan de drempel handmatig worden ingesteld.

Als de drempel te laag is zullen er valse cropboxen worden gemaakt vanwege kleine
oneffenheden in de achtergrond zoals spikkels en gelijmde overgangen bij strokenkaarten.
Wanneer de drempel te hoog is kunnen overgangen die niet voldoende helder zijn worden
gemist
Auto Crop max spikkels %. Kleine heldere oneffenheden zoals stofdeeltjes en reflecties op de
master kunnen er voor zorgen dat een heldere spikkel ten onrechte als het begin of eind van
een cropgebied wordt gezien. Het percentage bepaalt hoeveel spikkels er maximaal mogen
voorkomen in de lengte of de breedte.
Het percentage wordt gebruikt om de maximale toegestane lengte van een spikkel of reeks
van spikkels te bepalen. Die lengte is het percentage van de breedte of hoogte van de rij, de
kolom van de master of ruwe cropobject.
 Deze waarde is nogal gevoelig. Het effect van het verschil tussen bijvoorbeeld 2 en 3 %
kan erg groot zijn en is tevens afhankelijk van de drempel instelling. Een waarde van 3 tot
5 blijkt in de praktijk goed te werken.
Extra pixels: Nadat de cropbox afmetingen zijn bepaald kan als laatste stap een extra rand
worden gemaakt. In dat geval wordt een groter deel uit de master gecropt. Deze stap komt als
laatste en kijkt niet naar drempels, spikkels, aanscherping en dergelijke. Er wordt
eenvoudigweg een grotere cropbox gemaakt. De cropboxen mogen elkaar overlappen.
Auto Cropbox kleur: dit is de kleur die voor de automatische cropbox wordt gebruikt. Deze is
te wijzigen door op het gekleurde veld te klikken. Bij volledig handmatig croppen moet er
handmatig een transparant cropbox item worden gemaakt en kan de kleur worden ingesteld
met de Kleur button onderin het scherm.

2.10 Croppen opmerkingen, voorbeelden en tips
Voorbeeld: In het plaatje rechts is te zien dat er twee grote spikkels
rechts van de scan van de postzegel zitten en tevens witte sliertachtige
patronen. De postzegel zal daarom te breed worden uitgesneden. Dit is
op te lossen door een hogere drempel in te stellen. Dan worden de
minder heldere slierten genegeerd. In dit geval zou ook de optie scherp
verticaal kunnen helpen. Dan worden de spikkels en slierten minder snel
als aaneengesloten heldere lijn gezien.
Technische opmerking:
De combinatie van drempel, spikkels en scherp kan tot onverwachte uitkomsten leiden. Vaak
is niet direct te achterhalen wat de oorzaak is. In dit voorbeeld wordt
horizontaal slechts een deel van de postzegels gecropt. De reden is
echter niet direct voor de hand liggend. In dit geval staat horizontaal
scherp aan. Aan de linkerkant wordt intern de rand wel gedetecteerd,
maar een paar pixels verder wordt het groene gedeelte als te donker
gezien en wordt het einde van de cropbox gedetecteerd. Deze cropbox
is te smal en wordt gedelete. Pas verderop, ter hoogte van de letter D
wordt weer een horizontaal begin gevonden. Na de letter N wordt
deze vanwege te donker weer afgesloten. Deze cropbox heeft wel een
acceptabele breedte en blijft bestaan. Daarna gebeurt hetzelfde als in
het begin en houdt de cropbox weer gauw op. Dit wordt opgelost door
de drempel te verlagen of scherp uit te zetten.
Een cropbox mag niet kleiner zijn dan 5 x 5 mm. Kleinere cropboxen
worden gedelete. Deze afbeelding illustreert wat er in werkelijkheid
gebeurt.
Voorbeeld:
In dit voorbeeld is automatisch een lege cropbox gemaakt. Er zit een
vettige vlek op de master en die is helder en groot genoeg om een
automatische cropbox te maken. In dit geval staat de drempel te laag
zodat de vettige vlek als te helder wordt gezien. Als gevolg daarvan
wordt een cropbox gemaakt.

3. Item positie-instellingen.
De positie van een item op de pagina wordt aangegeven in millimeters horizontaal (X) en
verticaal (Y). Deze XY positie kan worden uitgedrukt ten opzichte van de papierranden of ten
opzichte van de kaders op het papier met de Pagina / Kader keuzerondjes. In onderstaand
voorbeeld is de breedte van het kader links en boven 30 mm.

XYBH
-

Wanneer geen item is geselecteerd: X en Y geven de positie van de muis op de pagina
aan in millimeters. B en H zijn dan niet zichtbaar.

-

Wanneer wel een item is geselecteerd: X en Y geven de positie van de linkerbovenhoek
van het actieve item aan op de pagina. B en H geven de breedte en hoogte van dat item
aan in millimeters.

Wanneer u een item selecteert door er op te klikken zijn de X, Y, B en H velden wit voor het
actieve item. U kunt dan handmatig de gewenste waarden intypen en op Enter drukken, of
direct wijzigen met de pijltjes naast die velden (in millimeters).
Het overbrengen van de waarden met de Enter toets verschilt voor twee situaties:
1. Er is slechts één item geselecteerd. In dit geval worden alle vier de waarden (X,Y,B,H)
overgebracht naar dat item. Dat betekent dat men eerst alle vier de waarden
achtereenvolgens kan wijzigen, waarna men met Enter in een van de velden alle velden in
één keer overbrengt. Dat scheelt drie maal op Enter drukken.
2. Er is meer dan één item geselecteerd. In dat geval gebeurt het zelfde als hiervoor
beschreven ten aanzien van het actieve item. Bij overige geselecteerde items worden de
veranderingen uitgevoerd.
Voorbeeld: er zijn drie items geselecteerd. Van het actieve item wordt X gewijzigd van 60 naar
50. De andere geselecteerde items verwerken dit verschil van -10 in hun X waarden.
De pijltjesbuttons
Deze wijzigen de X, Y, B en H waarden en het resultaat is zoals hierboven beschreven bij het
invullen van een andere waarde.
 De richting van de Y en H pijltjesbuttons werken in de richting waarin het item beweegt.
Dat komt overeen met de visuele ervaring. Dat is echter tegengesteld aan de waarde die in
het ernaast liggende veld staat. Bij Instellingen > Items is de richting om te draaien zodat
de waarden een getalsmatige ervaring geven.
Toetsenbord
Met de pijltjes op het toetsenbord kunnen de X en Y waarden worden aangepast. Dit werkt
niet altijd en is afhankelijk van de volgorde van klikken op het scherm. Normaal zou het
moeten werken na het klikken op een item. Soms moet er nogmaals geklikt worden op het
item. Met Alt wordt niet de X/Y maar de B/H aangepast. Tab gaat naar volgend item.

3.1 Fijn-instelling
Met de fijn-instelling is het mogelijk de afmetingen van een item op 0.1 mm in te stellen. Fijninstelling kan worden geactiveerd bij de Instellingen > Items -> Fijn-instellingen.
Wanneer een item bijvoorbeeld door toepassing van de fijn-instelling op 140,8 mm horizontaal
staat wordt dat visueel wel goed weergegeven. Echter in het X positieveld staat 140. Dat is
namelijk de waarde zonder de fijn-instelling.
De waarden van de positievelden worden in dat geval niet in zwart maar in paars weergegeven
als indicatie dat er voor dit item fijn-instellingen actief zijn.
Wanneer de Fijn button wordt aangeklikt worden de kleuren van de positievelden paars met
witte tekst. In het paarse X veld staat 8.

De betekenis van deze 8 is dat bij de officiële X waarde van 140 de waarde 0.8 (acht tiende)
moet worden opgeteld. De X positie van het item is in dan werkelijkheid 140,8 mm. Op het
scherm is daarom te zien dat van het item de X Positie iets naar rechts is verschoven.
De waarde van de fijn-instelling wordt dus altijd (als offset) opgeteld bij de “normale” waarde
die onderin wordt weergegeven. Het is daarom bijvoorbeeld niet mogelijk om een item in dit
geval met de muis op het raster on 140 te zetten. De fijn-instelling telt daar dan altijd 0,8 mm
bij op.
 Met Ctrl – Fijnbutton worden alle fijnwaarden van het item op 0 gezet.
Opmerkingen:
-

Versies voor 1740 kennen geen fijn-instelling en zullen die negeren. In bovenstaand
voorbeeld zal bij een oudere versie het item op schermpositie 140 worden weergegeven
en niet een stukje naar rechts.

-

Wanneer een Albupad pagina met een item met een fijn-instelling wordt ingelezen wordt
de fijn-instelling automatisch geactiveerd.

Fijn-waarden kunnen groter dan 1 mm worden ingesteld. Bij een fijnwaarde van bijvoorbeeld
+30 blijft de basiswaarde 3 mm minder dat wordt aangegeven. De fijnwaarde is namelijk een
op zichzelf staande onafhankelijke waarde.

3.2 Afmetingen wijzigen via de handles van het item
De afmetingen van het item worden ook gewijzigd door op een handle van een item te klikken
en dan door slepen van de handle de afmetingen te wijzigen
Opmerking: De afmetingen van de handles zijn in te stellen bij Instellingen > Items.
3.3 Positionering in de diepte
Indien items elkaar overlappen kan het voorkomen dat de
items niet in de juiste volgorde op elkaar liggen.
Bijvoorbeeld: u wilt een cirkel in een vierkant maken en
de cirkel verdwijnt achter het vierkant.
Na selecteren van de cirkel kunt u die naar voren brengen
met de menufunctie Item > Breng item naar voren.
Hiermee kunt u de cirkel op de juiste plek zetten.
Op deze wijze is het ook mogelijk een extra rand (lijst) om de pagina
aan te brengen. Op internet zijn speciale randafbeeldingen te vinden.
Wanneer de rand zich in een afbeeldingsbestand bevindt, zoals bmp,
gif, jpg of png dan maakt u eenvoudigweg een groot item waar u die
afbeelding naar toe sleept of voor definieert. Laat het item daarna
overlappen met het papierkader. Maak vervolgens de items die u
indien nodig naar boven brengt.

