Deel 4 A
Invoerprofielen
voor scanners
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4.1. Scannerprofielen
4.1.1. Het nut van scannerprofielen
Als we bij het scannen gebruik maken van de algemene kleurprofielen
gaan we automatisch een aantal kleuren weggooien tijdens het scannen.

Een beeld ingescand met sRGB

Vroeger (en waarschijnlijk nu nog) was het de gewoonte om in de
drukwerkvoorbereiding meteen naar cmyk te scannen. Het resultaat was:
kleurverlies al van bij de bron. Het was (en is) zeer moeilijk om de kleuren
daarna weer goed te krijgen.
Vergelijk het met een schrijnwerker die met een kapotte vouwmeter een
kast moet passend maken. Ofwel zullen zijn afmetingen nooit kloppen,
ofwel moet hij via allerlei omwegen en berekeningen proberen toch een
juist resultaat te halen.
Ook als fotograaf is het nuttig om te weten dat je met een kleine
ingreep ontzettend veel tijd kan winnen. Hoe vaak heb je niet uren (of
dagen) zitten corrigeren op dat ene groen dat uiteindelijk toch niet kan
teruggehaald worden, omdat de kleurinformatie totaal ontbreekt.
Met een goed scannerprofiel is het grootste werk al gedaan. Uiteraard
zullen er nog steeds kleuren zijn die niet gereproduceerd kunnen worden
op het ene of het andere apparaat, maar de kleuren die je van bij de bron
krijgt zullen veel minder afwijken als ze al op de juiste manier ingescand
worden.
Ik kan je garanderen dat kleurcorrecties een van de zeldzaamste
opdrachten is die ik moet uitvoeren.

vergelijk
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4.1. Scannerprofielen
4.1.1. Het nut van scannerprofielen
Als we bij het scannen gebruik maken van de algemene kleurprofielen
gaan we automatisch een aantal kleuren weggooien tijdens het scannen.

Een beeld ingescand met een eigen scannerprofiel

Vroeger (en waarschijnlijk nu nog) was het de gewoonte om in de
drukwerkvoorbereiding meteen naar cmyk te scannen. Het resultaat was:
kleurverlies al van bij de bron. Het was (en is) zeer moeilijk om de kleuren
daarna weer goed te krijgen.
Vergelijk het met een schrijnwerker die met een kapotte vouwmeter een
kast moet passend maken. Ofwel zullen zijn afmetingen nooit kloppen,
ofwel moet hij via allerlei omwegen en berekeningen proberen toch een
juist resultaat te halen.
Ook als fotograaf is het nuttig om te weten dat je met een kleine
ingreep ontzettend veel tijd kan winnen. Hoe vaak heb je niet uren (of
dagen) zitten corrigeren op dat ene groen dat uiteindelijk toch niet kan
teruggehaald worden, omdat de kleurinformatie totaal ontbreekt.
Met een goed scannerprofiel is het grootste werk al gedaan. Uiteraard
zullen er nog steeds kleuren zijn die niet gereproduceerd kunnen worden
op het ene of het andere apparaat, maar de kleuren die je van bij de bron
krijgt zullen veel minder afwijken als ze al op de juiste manier ingescand
worden.
Ik kan je garanderen dat kleurcorrecties een van de zeldzaamste
opdrachten is die ik moet uitvoeren.
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Als we even vergelijken wat de verschillende profielen met uw kleuren
doen dan zien we het volgende:

• sRGB
Er wordt vaak verteld dat dit de beste kleurruimte is om te gebruiken,
omdat je achteraf geen correcties meer hoeft te doen aan het contrast en
de helderheid.
Maar: je verliest er wel heel wat van je kleuren mee!
Als we gebruik maken van de standaard Colorchecker en we plaatsen
de kleuren van deze colorchecker binnen de sRGB kleurruimte, dan zien
we dat er een vrij groot aantal kleuren “verloren” gaan, dat wil zeggen, ze
vallen buiten de kleurruimte en worden dus misvormd weergegeven.
Je hoeft niet te proberen om die kleuren achteraf nog terug te krijgen,
hoe meer je corrigeert, hoe meer je weggooit, want corrigeren wil
zeggen: verschuiven binnen de kleurruimte en omdat er een aantal
kleuren tegen de rand van de kleurruimte liggen ga je deze ook heel snel
weggooien.
klik op het beeld om de animatie te starten

In de animatie bovenaan zie je hoe de originele ColorChecker kleuren
staan tegenover de sRGB kleurruimte.
In de vergelijking onderaan zie je hoe de sRGB kleuren afwijken van de
originele ColorChecker kleuren.

NOTA:
De basis Lab-waarden die in de linkerhelft van de vergelijkingen
gebruikt worden zijn de Lab-waarden zoals ze op de door ons gescande
ColorChecker kaart gemeten werden met de i1 Pro 2.
Het is dus mogelijk dat deze waarden niet exact overeen komen met de
originele Lab-waarden zoals die door XRite opgegeven worden.
De Lab-waarden in de rechterhelft zijn de waarden die gemeten werden in
Photoshop CS6.
klik op de pijl om de Lab-waarden te zien
terug
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Als we even vergelijken wat de verschillende profielen met uw kleuren
doen dan zien we het volgende:

• sRGB
Er wordt vaak verteld dat dit de beste kleurruimte is om te gebruiken,
omdat je achteraf geen correcties meer hoeft te doen aan het contrast en
de helderheid.
Maar: je verliest er wel heel wat van je kleuren mee!
Als we gebruik maken van de standaard Colorchecker en we plaatsen
de kleuren van deze colorchecker binnen de sRGB kleurruimte, dan zien
we dat er een vrij groot aantal kleuren “verloren” gaan, dat wil zeggen, ze
vallen buiten de kleurruimte en worden dus misvormd weergegeven.
Je hoeft niet te proberen om die kleuren achteraf nog terug te krijgen,
hoe meer je corrigeert, hoe meer je weggooit, want corrigeren wil
zeggen: verschuiven binnen de kleurruimte en omdat er een aantal
kleuren tegen de rand van de kleurruimte liggen ga je deze ook heel snel
weggooien.
klik op het beeld om de animatie te starten

In de animatie bovenaan zie je hoe de originele ColorChecker kleuren
staan tegenover de sRGB kleurruimte.
In de vergelijking onderaan zie je hoe de sRGB kleuren afwijken van de
originele ColorChecker kleuren.

NOTA:
De basis Lab-waarden die in de linkerhelft van de vergelijkingen
gebruikt worden zijn de Lab-waarden zoals ze op de door ons gescande
ColorChecker kaart gemeten werden met de i1 Pro 2.
Het is dus mogelijk dat deze waarden niet exact overeen komen met de
originele Lab-waarden zoals die door XRite opgegeven worden.
De Lab-waarden in de rechterhelft zijn de waarden die gemeten werden in
Photoshop CS6.
terug
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• Adobe RGB
In de grafische sector heel populair als bronprofiel, zeker bij scannen.
Ook hier zien we in de 3D projectie dat er enkele kleuren buiten de
kleurruimte vallen, zij het minder dan bij sRGB.
Ook is er meer ruimte voor correctie, de meeste kleuren liggen ver
genoeg van de rand van de kleurruimte om ze probleemloos te kunnen
aanpassen.
Maar blijft het feit dat we een paar kleuren hebben weggegooid vanaf de
bron.
In de animatie bovenaan zie je hoe de originele ColorChecker kleuren
staan tegenover de sRGB kleurruimte.
In de vergelijking onderaan zie je hoe de Adobe RGB kleuren afwijken van
de originele ColorChecker kleuren.
klik op het beeld om de animatie te starten

NOTA:
De basis Lab-waarden die in de linkerhelft van de vergelijkingen
gebruikt worden zijn de Lab-waarden zoals ze op de door ons gescande
ColorChecker kaart gemeten werden met de i1 Pro 2.
Het is dus mogelijk dat deze waarden niet exact overeen komen met de
originele Lab-waarden zoals die door XRite opgegeven worden.
De Lab-waarden in de rechterhelft zijn de waarden die gemeten werden in
Photoshop CS6.
klik op de pijl om de Lab-waarden te zien
terug
pag. 6 van 17

verder

• Adobe RGB
In de grafische sector heel populair als bronprofiel, zeker bij scannen.
Ook hier zien we in de 3D projectie dat er enkele kleuren buiten de
kleurruimte vallen, zij het minder dan bij sRGB.
Ook is er meer ruimte voor correctie, de meeste kleuren liggen ver
genoeg van de rand van de kleurruimte om ze probleemloos te kunnen
aanpassen.
Maar blijft het feit dat we een paar kleuren hebben weggegooid vanaf de
bron.
In de animatie bovenaan zie je hoe de originele ColorChecker kleuren
staan tegenover de sRGB kleurruimte.
In de vergelijking onderaan zie je hoe de Adobe RGB kleuren afwijken van
de originele ColorChecker kleuren.
klik op het beeld om de animatie te starten

NOTA:
De basis Lab-waarden die in de linkerhelft van de vergelijkingen
gebruikt worden zijn de Lab-waarden zoals ze op de door ons gescande
ColorChecker kaart gemeten werden met de i1 Pro 2.
Het is dus mogelijk dat deze waarden niet exact overeen komen met de
originele Lab-waarden zoals die door XRite opgegeven worden.
De Lab-waarden in de rechterhelft zijn de waarden die gemeten werden in
Photoshop CS6.
terug
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• Prophoto RGB
Dit profiel wordt tegenwoordig vaak gebruikt in RAW-workflows (omwille
van de reden die ik zo dadelijk zal uitleggen).
Wanneer we onze Colorchecker projecteren binnen de Prophoto RGB
kleurruimte zien we dat alle kleuren mooi binnen deze kleurruimte vallen,
er is geen enkele kleur weggegooid.
Als bijkomend voordeel zien we dat we heel veel correctieruimte hebben,
mocht dat nodig zijn.
Het grootste nadeel blijft echter dat de kleuren niet helemaal juist
weergegeven worden en als we ze juist willen krijgen hebben we weer
heel wat werk, denk aan het tijd-en materiaalverlies.
In de animatie bovenaan zie je hoe de originele ColorChecker kleuren
staan tegenover de sRGB kleurruimte.
klik op het beeld om de animatie te starten

In de vergelijking onderaan zie je hoe de ProphotoRGB kleuren afwijken
van de originele ColorChecker kleuren.

NOTA:
De basis Lab-waarden die in de linkerhelft van de vergelijkingen
gebruikt worden zijn de Lab-waarden zoals ze op de door ons gescande
ColorChecker kaart gemeten werden met de i1 Pro 2.
Het is dus mogelijk dat deze waarden niet exact overeen komen met de
originele Lab-waarden zoals die door XRite opgegeven worden.
De Lab-waarden in de rechterhelft zijn de waarden die gemeten werden in
Photoshop CS6.
klik op de pijl om de Lab-waarden te zien
terug
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• Prophoto RGB
Dit profiel wordt tegenwoordig vaak gebruikt in RAW-workflows (omwille
van de reden die ik zo dadelijk zal uitleggen).
Wanneer we onze Colorchecker projecteren binnen de Prophoto RGB
kleurruimte zien we dat alle kleuren mooi binnen deze kleurruimte vallen,
er is geen enkele kleur weggegooid.
Als bijkomend voordeel zien we dat we heel veel correctieruimte hebben,
mocht dat nodig zijn.
Het grootste nadeel blijft echter dat de kleuren niet helemaal juist
weergegeven worden en als we ze juist willen krijgen hebben we weer
heel wat werk, denk aan het tijd-en materiaalverlies.
In de animatie bovenaan zie je hoe de originele ColorChecker kleuren
staan tegenover de sRGB kleurruimte.
klik op het beeld om de animatie te starten

In de vergelijking onderaan zie je hoe de ProphotoRGB kleuren afwijken
van de originele ColorChecker kleuren.

NOTA:
De basis Lab-waarden die in de linkerhelft van de vergelijkingen
gebruikt worden zijn de Lab-waarden zoals ze op de door ons gescande
ColorChecker kaart gemeten werden met de i1 Pro 2.
Het is dus mogelijk dat deze waarden niet exact overeen komen met de
originele Lab-waarden zoals die door XRite opgegeven worden.
De Lab-waarden in de rechterhelft zijn de waarden die gemeten werden in
Photoshop CS6.
terug
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• Het eigen scannerprofiel
Dit is de ideale situatie.
Een scannerprofiel zorgt ervoor dat alle kleuren die de scanner kan
weergeven zo juist mogelijk vastgelegd worden.
Er zullen misschien nog kleuren zijn die buiten het kleurbereik vallen,
maar die worden intelligent herberekend, zodat je het verschil niet
meteen “ziet” (in een normale foto zijn de verschillen veel moeilijker te
zien).
Wanneer je gebruik maakt van een aangepast scannerprofiel dan is je
correctiewerk al meteen na het scannen voor het grootste deel gedaan.
Je kan je beeld daarna in Photoshop of Lightroom gemakkelijk bijsturen.
In de animatie bovenaan zie je hoe de originele ColorChecker kleuren
staan tegenover de sRGB kleurruimte.
klik op het beeld om de animatie te starten

In de vergelijking onderaan zie je hoe de ongecorrigeerde scannerkleuren
afwijken van de originele ColorChecker kleuren.

NOTA:
De basis Lab-waarden die in de linkerhelft van de vergelijkingen
gebruikt worden zijn de Lab-waarden zoals ze op de door ons gescande
ColorChecker kaart gemeten werden met de i1 Pro 2.
Het is dus mogelijk dat deze waarden niet exact overeen komen met de
originele Lab-waarden zoals die door XRite opgegeven worden.
De Lab-waarden in de rechterhelft zijn de waarden die gemeten werden in
Photoshop CS6.
klik op de pijl om de Lab-waarden te zien
terug
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• Het eigen scannerprofiel
Dit is de ideale situatie.
Een scannerprofiel zorgt ervoor dat alle kleuren die de scanner kan
weergeven zo juist mogelijk vastgelegd worden.
Er zullen misschien nog kleuren zijn die buiten het kleurbereik vallen,
maar die worden intelligent herberekend, zodat je het verschil niet
meteen “ziet” (in een normale foto zijn de verschillen veel moeilijker te
zien).
Wanneer je gebruik maakt van een aangepast scannerprofiel dan is je
correctiewerk al meteen na het scannen voor het grootste deel gedaan.
Je kan je beeld daarna in Photoshop of Lightroom gemakkelijk bijsturen.
In de animatie bovenaan zie je hoe de originele ColorChecker kleuren
staan tegenover de sRGB kleurruimte.
klik op het beeld om de animatie te starten

In de vergelijking onderaan zie je hoe de ongecorrigeerde scannerkleuren
afwijken van de originele ColorChecker kleuren.

NOTA:
De basis Lab-waarden die in de linkerhelft van de vergelijkingen
gebruikt worden zijn de Lab-waarden zoals ze op de door ons gescande
ColorChecker kaart gemeten werden met de i1 Pro 2.
Het is dus mogelijk dat deze waarden niet exact overeen komen met de
originele Lab-waarden zoals die door XRite opgegeven worden.
De Lab-waarden in de rechterhelft zijn de waarden die gemeten werden in
Photoshop CS6.
terug
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Het profileren van de scanner
met behulp van de scansoftware Silverfast Ai Studio

4.1.2 Hoe scannerprofielen maken?
Er zijn meerdere werkwijzen om een scannerprofiel te maken, van
(relatief ) goedkoop tot duur.
De relatief goedkope methode om het zelf te doen is met de software van
Silverfast.
Dit bedrijf heeft goeie scansoftware voor heel wat oude en nieuwe
scannermodellen.
Als je de scansoftware met it8 kaart aankoopt krijg je er een testkaart bij.
Het is heel eenvoudig om aan de hand van die testkaart een
scannerprofiel te maken.
Je ziet in het eerste filmpje hoe dat in zijn werk gaat.

klik op het beeld om de animatie te starten

Het profileren van de scanner
met behulp van de XRite ColorChecker en Profilemaker 5
Een iets duurdere methode is via de profielsoftware Profilemaker Pro (die
ondertussen niet meer verkocht wordt, maar wel in veel bedrijven nog
aanwezig is).
De werkwijze wordt in het tweede filmpje uitgelegd.
Hierbij dient nog opgemerkt dat als je beschikt over de ColorChecker SG
je nog nauwkeuriger profielen kan maken.

klik op het beeld om de animatie te starten
terug
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Als je over een Colorchecker testkaart beschikt kan het ook goedkoper.
Het volstaat dan die kaart, zonder enige vorm van kleurbeheer, in te
scannen en het beeld naar ons op te sturen, wij maken dan voor jou een
scannerprofiel.
De werkwijze zie je in het tweede filmpje op de vorige pagina, of kan je
aanvragen via het contactformulier op onze website.
In de vergelijking hiernaast zie je het resultaat van het scannen via een
eigen scannerprofiel voor en na correctie in Photoshop.
Visuele vergelijking zonder correcties
ingescand met scannerprofiel

De correctie bestaat enkel uit het juist zetten van het wit, het zwart en het
50% grijs met behulp van een aanpassingslaag voor curven.

Nu kunnen we verder aan de slag
met onze scans. Omdat we over
alle noodzakelijke kleurinformatie
beschikken is de kans dat we nog
kleuren weggooien erg klein.
Zie je dat je op deze manier
ontzettend veel tijd wint?
Zelfs wanneer je scant voor drukwerk
is dit de meest aan te bevelen
werkwijze.
Omdat je alle kleuren zo onvervormd
mogelijk binnenhaalt zal het
omgezette resultaat het minste
afwijken.

klik op de pijl om de Lab-waarden te zien
terug
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Als je over een Colorchecker testkaart beschikt kan het ook goedkoper.
Het volstaat dan die kaart, zonder enige vorm van kleurbeheer, in te
scannen en het beeld naar ons op te sturen, wij maken dan voor jou een
scannerprofiel.
De werkwijze zie je in het tweede filmpje op de vorige pagina, of kan je
aanvragen via het contactformulier op onze website.
In de vergelijking hiernaast zie je het resultaat van het scannen via een
eigen scannerprofiel voor en na correctie in Photoshop.
Lab-waarden vergelijking zonder correcties
ingescand met scannerprofiel

De correctie bestaat enkel uit het juist zetten van het wit, het zwart en het
50% grijs met behulp van een aanpassingslaag voor curven.

Nu kunnen we verder aan de slag
met onze scans. Omdat we over
alle noodzakelijke kleurinformatie
beschikken is de kans dat we nog
kleuren weggooien erg klein.
Zie je dat je op deze manier
ontzettend veel tijd wint?
Zelfs wanneer je scant voor drukwerk
is dit de meest aan te bevelen
werkwijze.
Omdat je alle kleuren zo onvervormd
mogelijk binnenhaalt zal het
omgezette resultaat het minste
afwijken.

klik op de pijl om de volgende vergelijking te zien
terug
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Als je over een Colorchecker testkaart beschikt kan het ook goedkoper.
Het volstaat dan die kaart, zonder enige vorm van kleurbeheer, in te
scannen en het beeld naar ons op te sturen, wij maken dan voor jou een
scannerprofiel.
De werkwijze zie je in het tweede filmpje op de vorige pagina, of kan je
aanvragen via het contactformulier op onze website.
In de vergelijking hiernaast zie je het resultaat van het scannen via een
eigen scannerprofiel voor en na correctie in Photoshop.
Visuele vergelijking na correctie van wit, zwart en middengrijs
ingescand met scannerprofiel

De correctie bestaat enkel uit het juist zetten van het wit, het zwart en het
50% grijs met behulp van een aanpassingslaag voor curven.

Nu kunnen we verder aan de slag
met onze scans. Omdat we over
alle noodzakelijke kleurinformatie
beschikken is de kans dat we nog
kleuren weggooien erg klein.
Zie je dat je op deze manier
ontzettend veel tijd wint?
Zelfs wanneer je scant voor drukwerk
is dit de meest aan te bevelen
werkwijze.
Omdat je alle kleuren zo onvervormd
mogelijk binnenhaalt zal het
omgezette resultaat het minste
afwijken.

klik op de pijl om de Lab-waarden te zien
terug
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Als je over een Colorchecker testkaart beschikt kan het ook goedkoper.
Het volstaat dan die kaart, zonder enige vorm van kleurbeheer, in te
scannen en het beeld naar ons op te sturen, wij maken dan voor jou een
scannerprofiel.
De werkwijze zie je in het tweede filmpje op de vorige pagina, of kan je
aanvragen via het contactformulier op onze website.
In de vergelijking hiernaast zie je het resultaat van het scannen via een
eigen scannerprofiel voor en na correctie in Photoshop.
Lab-waarden vergelijking na correctie van wit, zwart en middengrijs
ingescand met scannerprofiel

De correctie bestaat enkel uit het juist zetten van het wit, het zwart en het
50% grijs met behulp van een aanpassingslaag voor curven.

Nu kunnen we verder aan de slag
met onze scans. Omdat we over
alle noodzakelijke kleurinformatie
beschikken is de kans dat we nog
kleuren weggooien erg klein.
Zie je dat je op deze manier
ontzettend veel tijd wint?
Zelfs wanneer je scant voor drukwerk
is dit de meest aan te bevelen
werkwijze.
Omdat je alle kleuren zo onvervormd
mogelijk binnenhaalt zal het
omgezette resultaat het minste
afwijken.
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Volgende maand:

cameraprofielen maken

pag. 17 van 17

