EEN HANDIG STUKJE SOFTWARE
Ik maak veel panorama's wat bij het afdrukken beperkingen geeft, en wel in de grootte van de afdruk. Met
een A4 printer ben je al snel klaar met afdrukken van ca. 8 x 24 cm. (soms iets groter, afhankelijk wat je
printer aan kan)
Laten afdrukken is een optie maar zeker niet overal mogelijk en niet echt goedkoop.
Er is echter nog een mogelijkheid om het zelf te doen en wel door de opname in stukken te verdelen en
dan de separate stukken te printen en aan elkaar te plakken.
Dit kan op verschillende manieren echter met dit toegepaste stukje software gaat het heel simpel en op
pixel niveau nauwkeurig.
Het programma heet “Split and Tile” ,is gratis (shareware) en werkt als volg.

Allereerst de uitgangs foto

Start het programma waarna het opening scherm
verschijnt.
De indeling is vrij simpel, “select image”
en open deze.

Je kunt nu simpel aangeven hoe je de
opname wilt verdelen door aantal rijen en
kolommen op te geven.
Je kunt dit ook doen door gewenst aantal
pixels per deling op te geven.
Het is shareware dus er is ook een mogelijkheid
om te kopen maar is niet noodzakelijk.
Activeer “split image”

Het resultaat is direct zichtbaar waarna nog gekozen kan worden voor verschillende opties

Zo kun je per deel afdrukken dan wel opslaan,
alles opslaan, naar clipbord en openen in
Paintbrush.

Je kunt nu de delen op bv A4 afdrukken ( met een witte rand eromheen), netjes afsnijden en tegen elkaar
aanleggen.
Natuurlijk is een “echte” , grote afdruk mooier maar als je netjes werkt zie je op enige afstand vrijwel
niets van de delingen.
Het programma is vanaf verschillend download sites te verkrijgen, ik gebruikte:
http://www.tomsguide.com/us/download/split-tile-image,0301-20710.html
Let wel op dat je niet, ongewenst, allerlei extra software mee download, sommige sites zijn zeer
bedrieglijk daarin.
Het programma hier beschreven is de laatste uitvoering ( versie 2.1.1) er is echter ook nog een oudere
versie in omloop.
Deze gaat onder de naam “Tilemage immage splitter” (versie 2.0), de werking is gelijk echter de
schermen zijn wat anders.
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