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ВСТУП 

Актуальність. На даний час  є лише два виходи для збереження  культурної 

спадщини: або перевидати безцінні екземпляри (наприклад, створення факсимі-

льної копії), що сьогодні є трудомістким і дорогим процесом, або перевести їх у 

більш зручний і доступний для зберігання електронний вигляд – оцифрувати. 

Розвиток електронного книговидання – це одна з провідних світових тенден-

цій. Значна кількість провідних бібліотек світу реалізують проекти по створенню 

електронних копій своїх фондів. В зарубіжних країнах активно проводиться ро-

бота по оцифруванню фондів, особливо значні успіхи мають європейські країни. 

Свідченням є офіційне відкриття Європейської цифрової бібліотеки – Europeana , 

яка надає усім бажаючим вільний та швидкий доступ до європейської культурної 

спадщини та шедеврів в єдиній багатомовній віртуальній бібліотеці [1].  

Великобританія уже виклала в мережу більше половини національного зіб-

рання живопису. Серед оцифрованих робіт - картини Рубенса, Дега, Рейнольдса і 

багато інших. Близько 104 тис. картин олією з державних музеїв Великобританії 

були оцифровані і викладені на сайті Your Paintings [2].  

Компанія Google та міністерство культури Італії підписали рекордну угоду, 

що передбачає сканування та розміщення на сайті Google Books одного мільйона 

старовинних книг, серед яких тексти Данте та Мандзоні, передає кореспондент 

УКРІНФОРМу [3].  

Україна також  починає робити певні кроки в цьому напряму. Зокрема дер-

жава приєдналася до Хартії ЮНЕСКО про збереження цифрової спадщини, а по-

становою  № 956 від 17 серпня 2011 року Уряд затвердив Державну цільову на-

ціонально-культурну програму створення єдиної інформаційної бібліотечної си-

стеми «Бібліотека – XXI» [4].   

На сьогодні в Інтернеті існує певна кількість українських сайтів, на яких 

розміщені електронні копії цінних та рідкісних видань. Одним з прикладів такої 

роботи може бути "електронний" комплект журналу ―Київська старина‖ 1882-

1906 рр. (104 томи загальним обсягом 72 тисячі сторінок), підготовлений това-
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риством ―Купола‖ у ході некомерційного проекту  ―Старовинні українські кни-

ги‖ [5].   

Ще один масштабний проект зі створення електронних копій документів з 

фонду рідкісних і цінних видань розпочала в 2005 році Національна парламент-

ська бібліотека України. Лише за перший рік роботи було оцифровано 64 старо-

друки (15931 с), доступ до яких надається у приміщенні бібліотеки [6].  

Вивчення досвіду інших установ є запорукою уникнення помилок та ско-

рочення часу на проектну підготовку. Крім того, ретельний аналіз виконаних ро-

біт дозволить запобігти дублюванню робіт, сприятиме найскорішій реконструк-

ції окремих колекцій або окремого видання в електронному варіанті.  

У посібнику розглянуті  теоретичні та практичні питання щодо  створення 

доступної та  автоматизованої технології відновлення в електронному виді дру-

кованих видань. Число проектів з  оцифрування друкованих  видань в Україні 

зростає швидкими темпами, але ці роботи мають розрізнений характер та мало 

документовані, від чого визначення та застосування  кращого  досвіду значно 

ускладнюється. Крім того, ускладнює завдання розмаїття питань, на які потрібно 

знайти відповідь, розпочинаючи проект з оцифрування, головні з них: 

- визначення критеріїв відбору видань для оцифрування та пріоритетності 

створення електронних копій; 

- вибір апаратного та програмного забезпечення; 

- визначення форматів, у яких буде зберігатися та надаватися у користування 

електронна копія; 

- визначення форми та технологій запровадження у науковий, освітній та ку-

льтурний обіг електронних копій; 

- відповідність визначених заходів чинним стандартам та законодавству; 

- організація співпраці з іншими установами збереження інтелектуальної спа-

дщини. 
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1  ЕЛЕКТРОННЕ КНИГОВИДАННЯ –ОДНА З ПРОВІДНИХ СВІТОВИХ 
ТЕНДЕРНЦІЙ 

 

1.1 Історія копіювання друкованих документів 

До появи цифрового копіювання  в бібліотеках найчастіше застосовували для 

відновлення та зберігання друкованих видань метод фотокопіювання. Видання 

встановлювали на спеціальний стенд і за допомогою фотокамери проводили фо-

тографування розворотів видань. Цей процес є досить довгим, матеріало- та тру-

домістким, особливо за рахунок процесу проявлення та отримання зображень ко-

пій. Копії видань є достатньо якісними, але вони передають й дефекти оригіналу. 

Вони недосить зручні у використанні. З часом їхні властивості погіршуються. Во-

ни не стійкі до впливу температури, вологості, тощо. Треба зазначити, що якість 

та точність відображення інформаційної частини видання дуже залежить від умов 

зйомки, типу плівки, параметрів камери та ін. Якщо неправильно підібрати освіт-

лення, витримку, чутливість плівки, фокусування та інші показники, отримані ко-

пії можуть бути не якісними: затемненими, нечіткими, неконтрастними, тощо. Це 

вимагає професійного підходу до фотокопіювання. Також на якість відображення 

впливає процес проявлення фотоплівки та отримання зображень на фотопапері. 

Відомі й інші способи копіювання видань, наприклад, ксерографія. Цей спосіб 

відомий близько 60 років. Він дозволяє за короткий час отримати багато копій ви-

дання. Але, на жаль, такі копії дуже поступаються за якістю іншим способам ко-

піювання. Текст на ксероксі може відтворюватись досить прийнятно, що не мож-

на сказати про півтонові малюнки. Не найкращим чином передаються переходи 

між тонами. Також ксерокс недостатньо передає затемнені ділянки оригінала, на-

приклад, такі, які виникають під час нещільного прилягання паперу до робочого 

скла ксерокса. Якщо текст потрапляє в таку ділянку, він може спотворитись, або 

навіть зникнути. Ксерокс має визначений формат для сканування оригіналів, тому 

копіювання видань з великими розмірами може бути незручним. До  того  ж і фа-

рба тримається на паперовому носії нестійко. Тому такі копії  мають дуже корот-

кий термін використання. 
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Сьогодні для копіювання, зберігання, відновлення та друку різних паперових 

документів використовують сполучення сканера, комп’ютера та принтера. Скане-

ри дозволяють якісно оцифрувати оригінали. Користувач може провести різні ма-

ніпуляції зі сканованими зображеннями: повернути, обрізати, коригувати, прибра-

ти дефекти, провести розпізнання текстової частини та багато іншого. Найголов-

ніше те, що цифрові копії видань можна безліч разів копіювати та досить довго 

зберігати на різних носіях інформації. Такі копії за бажанням можна роздрукувати 

на різних вивідних пристроях: струминному, лазерному принтері чи навіть на ци-

фровій друкарській машині. 

Останнім часом широкого розвитку набули  цифрові фотоапарати. Вони до-

зволяють, на відміну від сканерів, швидко провести оцифрування раритетних ви-

дань різних форматів. Це дещо нагадує процес звичайного фотокопіювання, але з 

деякими відмінностями: користувач легко контролює процес зйомки; відсутній 

довгий та трудомісткий процес проявлення. Користувачу достатньо підключити 

камеру до комп’ютера та перенести туди оцифровані зображення розворотів рари-

тетних видань. 

1.2 Відомості про електронні видання 
 

В останні роки роль електронних видань безперервно зростає внаслідок опера-

тивності їх  видання та можливості  швидкої модифікації. Електронні видання не 

тільки публікуються в базах даних, але й можуть застосовуватися також у вигляді 

баз даних – реферативних та бібліографічних. Ці два види видань об'єднує та об-

ставина, що вони призначені для кваліфікованих користувачів, серед яких прису-

тні як бібліографи – працівники великих бібліотек, так і наукові працівники, які 

скрупульозно стежать за виданнями у своїй предметній області. Не дивно, що пе-

рші електронні видання були пов'язані саме з цією галуззю.  

Найважливішою перевагою електронних видань порівняно з друкованими є 

можливість їх інтерактивного оформлення. Це відноситься не тільки до дитячих 

ігрових видань, але й до будь-яких видань сценарного типу. Таке видання може 

бути навчальним, науково-популярним і навіть художнім твором, в якому спожи-
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вачеві відводиться не пасивна роль читача, але активна роль учасника. Всі фраг-

менти електронних видань, що моделюють процеси, можуть бути побудовані за 

цим типом, тобто читач сам стає учасником подій і в певних рамках може вплива-

ти на їх результат, що зближує процес роботи над таким виданням з діловими іг-

рами.  

Спочатку електронні видання існували як аналог друкованих, але на нематері-

альному носії. Природно, що для читання електронних видань, які розповсюджу-

ються по мережі, був потрібний персональний комп'ютер. Якщо ж електронне ви-

дання було підготовлено на компакт-диску, то додатково був потрібний дисковод 

для читання компакт-диска. Таким чином, видання на нематеріальному носії або 

електронне видання не може бути прочитане безпосередньо – потрібно спеціальне 

додаткове обладнання, щоб зробити таке видання видимим для людського зору 

або забезпечити його візуалізацію.  

Далі поняття «електронні видання» стало включати в себе тексти книг, журна-

лів і газет, що розповсюджуються в будь-якому текстовому або іншому форматі, 

наприклад в гіпертекстовому (HTML) або одному зі стислих форматів (ZIP, ARJ, 

RAR, WINZIP та ін.) В останнє десятиліття XX століття у складі електронних ви-

дань стали застосовуватися ще й мультимедійні компоненти, під якими маються 

на увазі цифрові звукові або відеофрагменти, а також анімаційні вставки в основ-

ну частину видання. У результаті електронні видання стали засобом комплексного 

інформаційного впливу на людину, порівнянного з радіо, кіно і телебаченням. 

Принциповою відмінністю друкованих від електронних видань є можливість 

інтерактивної реалізації останніх, при якій користувач (читач) може не тільки пе-

реміщатися по вбудованих у текст гіперпосиланнями, але й активно втручатися в 

хід подій, моделювати процеси, в тому числі виробничі [7-9]. 

«Електронні книги» – це текст, що зберігається в комп'ютері і оформлений у 

вигляді, властивому друкованим книгам. Так, електронні книги зазвичай подріб-

нюють текст на рівнорозмірні нумеровані сторінки; їх типографіка відповідає рів-

ню друкованих видань. Важливо відразу ж розрізняти скановані і зверстані елект-

ронні книги. 
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Зверстані книги – це або матеріал, підготовлений авторами у видавничій сис-

темі, або розпізнана і вручну вичитана і відформатована паперова книга. Вихід-

ним є зазвичай файл у форматі наочного текстового процесора (OpenOffice.org 

або Word) або мовою розмітки (LaTeX). Кінцевим результатом є електронна книга 

в форматі PDF (Adobe Portable Document Format), рідше ПостСкріпт (Adobe 

PostScript) або DVI. Такі файли зазвичай містять векторні шрифти та ілюстрації 

високої якості, тому вони придатні для друку в будь-якій роздільній здатності, для 

перегляду на екрані, і для пошуку за текстом книги (включаючи можливість виді-

ляти і копіювати шматки тексту і ілюстрації). Файли цього виду коротко назива-

ються векторними. Типові векторні PDF-файли мають розміри від 3 (рідко) до 10-

15 кілобайт на сторінку, в залежності від числа формул та ілюстрацій. 

Скановані книги — це файли, що зберігають цілі електронні зображення кож-

ної сторінки книги. Такі файли створюються шляхом сканування паперової книги 

посторінково і подальшої обробки з метою поліпшення якості та зменшення роз-

мірів файлу. Оскільки кожна сторінка зберігається у вигляді ряду точок (растра), 

то такі книги коротко називаються растровими. Основні формати, що їх вживають 

для растрових файлів, це PDF і DjVu. У цих форматах можна додати також і роз-

пізнаний текст, закладки і гіперпосилання, щоб були можливі швидкі переходи за 

книжкою і автоматичний пошук тексту. Тому якісно зроблені растрові книги не 

менш зручні у використанні, ніж векторні, і несуттєво програють їм в якості розд-

руковуваного тексту. Типовий розмір растрової книги від 5 (рідко) до 10-15 кіло-

байт на сторінку, залежно від роздільної здатності і якості тексту або ілюстрацій 

[10-12]. 

Оптичне розпізнавання тексту (англ. optical character recognition, OCR) – це 

механічне або електронне перетворення зображень рукописного, машинописного 

або друкованого тексту в послідовність кодів, що використовуються для предста-

влення в текстовому редакторі. Розпізнавання широко використовується для кон-

вертації книг і документів в електронний вигляд, для автоматизації систем обліку 

в бізнесі або для публікації тексту на веб-сторінці. Оптичне розпізнавання тексту 

дозволяє редагувати текст, здійснювати пошук слова чи фрази, зберігати його в 
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більш компактній формі, демонструвати або роздруковувати матеріал, не втрача-

ючи якості, аналізувати інформацію, а також застосовувати до тесту електронне 

перетворення, форматування або перетворення в мову.  

Системи оптичного розпізнавання тексту вимагають калібрування для роботи 

з конкретним шрифтом. В даний час найбільше поширені так звані «інтелектуаль-

ні» системи, з високим ступенем точності розпізнають більшість шрифтів. Деякі 

системи оптичного розпізнавання тексту здатні відновлювати початкове формату-

вання тексту, включаючи зображення, колонки та інші нетекстові компоненти. 

Оператори створення сторінок PDF подібні операторам мови PostScript. Голо-

вна відмінність полягає в тому, що PDF не програмна мова, він не містить проце-

дур, змінних і т.п. 

Створення векторної електронної книги з паперової книги шляхом комп'ютер-

ного розпізнавання (OCR) пов'язане з великими затратами праці, особливо якщо 

книга містить багато ілюстрацій, графіків, діаграм, таблиць, або формул, адже ни-

нішній стан розпізнавальних програм змушує форматувати все це вручну, і нерід-

ко – виправляти помилки розпізнавання тексту. Тому, для таких книг набагато 

легше робити саме растрові, а не векторні електронні версії. Навіть у чисто текс-

тових книгах – без ілюстрацій, таблиць або формул – автоматичне розпізнавання 

часом дає помилки, які важко виявити. Набагато швидше створити растрову елек-

тронну книгу, тим більше що сучасна технологія стиснення зображень дозволяє 

робити файли цілком прийнятного розміру. Наприклад, середній розмір растрових 

книг, включаючи розпізнаний текст – 13 КБ на сторінку. Це означає, що растрова 

книга, що має 400 сторінок, в середньому займає близько 5 МБ (цифри наводяться 

для формату DjVu). На стандартному DVD-носії (4,3 ГБ) може поміститися бли-

зько 900 таких книг. 

Деякі програми дозволяють робити файли формату PDF, в яких весь погано 

розпізнаний матеріал міститься у вигляді відсканованих картинок, а текст є векто-

рним. Такі PDF файли, проте, сильно програють суто растровим книгам і за зов-

нішнім виглядом (нестиковка векторних шрифтів і фрагментів зображення сторі-

нки), і за розміром файлів [13]. 
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1.3 Правові аспекти створення електронних книг 
 

За існуючими в більшості країн законами, книги є об'єктами одночасно автор-

ського і майнового права. Майнове право — це право на розповсюдження і про-

даж книги, а також право на будь-яке копіювання або навіть безкоштовне розпо-

всюдження через Інтернет. Автор книги має особливі права, такі, як вимагати ви-

знання авторства або укладати контракти з видавцями. Якщо дана книга є об'єк-

том майнового права, це означає, що її не можна копіювати або взагалі як-небудь 

поширювати (навіть безкоштовно) без дозволу правовласника. 

На кожній книзі серед вихідних даних вказані власники майнового права і, ві-

дповідно, обмеження на розповсюдження книги. Однак, майнове право на книги 

має кінцевий термін давності, — це 70 років після смерті автора і 70 років з часу 

публікації книги. В Україні та інших країнах колишнього СРСР має місце особли-

ва ситуація з книгами, що вийшли до 1971 року, оскільки лише в 1971 році СРСР 

вступив у міжнародну конвенцію з авторських прав. Тому книги, що вийшли в 

СРСР до 1971 року, як правило (є і винятки), не є більше об'єктами майнового 

права.  

Законним є оцифрування книг, права на які минули, або книг, автори та вида-

вці яких дозволяють їх вільне поширення через Інтернет або іншим чином (на-

приклад, якщо автор виклав на Інтернет-сторінці електронну книгу після того, як 

видавництво повернуло йому всі майнові права). Слід враховувати, що законом 

забороняється оцифровувати або копіювати (в тому числі через безкоштовні або 

платні Інтернет-сайти) електронні книги, які є в даний час об'єктами майнового 

права. 

1.4  Стан оцифрування друкованих  видань у Світі 

Людству у спадок дістався величезний об’єм культурного надбання у вигляді 

книг, картин і інших твердих носіїв інформації, які, на жаль, відзначаються недов-

говічністю.  Хоча до наших часів дійшли папіруси Стародавнього Єгипту, праці 

вчених Європи епохи Відродження,  культурні досягнення Стародавньої Греції  та 
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Риму, але сталося це не як правило, а за збігом виняткових обставин. Часті поже-

жі, війни, нещасні випадки призводять до втрати безцінних культурних надбань, 

які потім дуже важко відновити.  

На даний час  є лише два виходи для збереження  культурної спадщини: або 

перевидати безцінні екземпляри (наприклад, створення факсимільної копії), що 

сьогодні є трудомістким і дорогим процесом, або перевести їх у більш зручний і 

доступний для зберігання електронний вигляд – оцифрувати. 

Слід також зазначити, що розвиток електронного книговидання – це одна з 

провідних світових тенденцій. Значна кількість провідних бібліотек світу реалі-

зують проекти по створенню електронних копій своїх фондів. В зарубіжних краї-

нах активно проводиться робота по оцифруванню фондів, особливо значні успіхи 

мають європейські країни. Свідченням є офіційне відкриття Європейської цифро-

вої бібліотеки – Europeana [1] , яка надаватиме вільний та швидкий доступ до єв-

ропейської культурної спадщини та шедеврів в єдиній багатомовній віртуальній 

бібліотеці.  

Великобританія уже виклала в мережу половину національного зібрання жи-

вопису. Серед уже оцифрованих робіт - картини Рубенса, Дега, Рейнольдса і бага-

то інших. Близько 104 тис. картин олією з державних музеїв Великобританії були 

оцифровані і викладені на сайті Your Paintings, що є проектом компанії ВПС. У 

2012 році планується викласти усі британські національні зібрання  живопису в 

інтернет, пише Lenta.ru [2]. Портал Your Paintings був запущений в червні 2011 

року. Зараз на сайті доступні для перегляду твори близько 23 тисяч авторів. Цей 

проект, задуманий на початку 2009 року, є одним з наймасштабніших по  оцифру-

ванню творів мистецтва. 

Компанія Google та міністерство культури Італії підписали рекордну угоду, 

що передбачає сканування та розміщення на сайті Google Books одного мільйона 

старовинних книг, серед яких тексти Данте та Мандзоні, передає кореспондент 

УКРІНФОРМу [3].  

Першими до ініціативи приєднаються дві найбагатші бібліотеки країни - Наці-

ональні бібліотеки Риму та Флоренції. Пізніше до проекту долучаться також кни-
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жні зібрання Неаполя та Венеції. Оцифрування книг XVIII-XIX століть, не покри-

тих авторськими правами, коштуватиме 100 млн євро, усі видатки візьме на себе 

компанія Google.  

Передбачається, що робота займе приблизно два роки, книги виставлятимуть в 

Інтернет поступово одразу ж після оцифрування. Серед видань будуть як наукові 

роботи з ілюстраціями та літографіями (наприклад, праці Галілея), так і художня 

література (наприклад, перші видання "Божественної комедії" Данте).  В елект-

ронних текстах буде опція "шукати за словом", що значно полегшить роботу фі-

лологів-дослідників. Після сканування книги стануть безкоштовно доступними 

для всіх і назавжди, підкреслюється у заяві Google.  

Це - перший подібний проект співробітництва між Італією та Google. На сьо-

годні сайт Google Books має у своєму розпорядженні близько 12 млн видань сот-

нями мов світу.  

Scan-on-demand (сканування на вимогу) – безкоштовний проект від 

openlibrary.org, будь-хто може вибрати книгу зі списку (фонди Бостонської гро-

мадської бібліотеки), який містить велику кількість літератури XIX-XX ст. росій-

ською мовою. Оцифрування проводиться засобами некомерційної організації Ін-

тернет-архів. Терміни робіт заявлені як 5-8 робочих днів. На сайті openlibrary.org 

зібрано вже більше мільйона оцифрованих публікацій. 

DigiWunschbuch – проект Центру оцифрування та Університетської державної 

бібліотеки Геттінгена (Німеччина), сканування за плату (розраховується посторі-

нково) замовник отримує цифрову копію на СD-ROM, крім того, його ім'я буде 

розміщено на шмуцтитулі цифрової копії розміщеної у відкритому доступі. 

1.5 Стан  оцифрування друкованих  видань  в  Україні 

Україна тільки починає робити певні кроки в цьому напряму. Зокрема держава 

приєдналася до Хартії ЮНЕСКО про збереження цифрової спадщини, а постано-

вою  № 956 від 17 серпня 2011 року Уряд затвердив Державну цільову національ-

но-культурну програму створення єдиної інформаційної бібліотечної системи 

«Бібліотека – XXI» [4].  
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Оцифрування фондів порівняно нова задача для бібліотек, що набуває 

останнім часом інтенсивного розвитку. Оцифрування фондів сприяє більш широ-

кому запровадженню збереження видань у науковий, освітній та культурний обіг 

та водночас створює умови для консервації оригіналу видання, оскільки у корис-

тування можливо видавати його копію. Необхідність стимулювання створення 

електронних інформаційних ресурсів та розміщення їх у глобальних мережах для 

найбільш повного використання можливостей, які надають цифрові технології, 

неодноразово підкреслювалась у різних документах на міжнародному та націона-

льному рівнях. 

На сьогодні в Інтернеті є немало українських веб-сайтів, на яких розміщені 

електронні копії цінних та рідкісних видань. Але найчастіше представлені доку-

менти не супроводжується ніякою інформацією про проект з оцифрування, дуже 

складно знайти про це будь-які відомості у спеціальній бібліотекознавчий літера-

турі. Виключенням є проект з оцифрування одного з примірників львівського 

Апостола 1574 р., що виконувався у 1999 р. Національною бібліотекою України 

імені В.І.Вернадського. Електронна копія представлена на веб-сайті НБУВ 

(http://www.nbuv.gov.ua /books/rarity/apostol/) складається з 456 зображень сторі-

нок у форматі JPEG. Але на сьогодні запропоновані в цьому проекті технології 

вже можна назвати застарілими, адже використовувався планшетний сканер, жор-

стке ультрафіолетове та інфрачервоне випромінювання якого, як відомо, приско-

рює старіння книг. Постійне перевертання видання для перелистування сторінок 

при скануванні теж негативно впливає на стан оригіналу. Крім того, передача ко-

льору ілюстрацій видання, за словами виконавців проекту, виявилась недостатньо 

коректною. 

Вивчення досвіду інших установ є запорукою уникнення помилок та скоро-

чення часу на передпроектну підготовку. Крім того, ретельний аналіз виконаних 

робіт дозволить запобігти дублюванню робіт, сприятиме найскорішій реконстру-

кції окремих колекцій або окремого видання в електронному варіанті. Прикладом 

такої роботи може бути "електронний" комплект журналу ―Київська старина‖ 

1882-1906 рр. (104 томи загальним обсягом 72 тисячі сторінок), підготовлений 
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товариством ―Купола‖ у ході некомерційного проекту ―Старовинні українські 

книги‖. Такого повного паперового зібрання не має жодна бібліотека світу. Завдя-

ки цьому проекту було створено електронні факсимільні копії близько 2 тис. ви-

дань XIX–початку XX століть загальним обсягом біля 3 мільйонів сторінок. 

Ще один масштабний проект зі створення електронних копій документів з 

фонду рідкісних і цінних видань розпочала 2005 р. Національна парламентська 

бібліотека України. За перший рік роботи було оцифровано 64 стародруки (15931 

стор.), доступ до яких надається у приміщенні бібліотеки. "Перелік цифрованих 

видань", розміщений на веб-сайті бібліотеки (http://www.nplu.org/uk/perelik-

2007.xls) (на 01.10.2007 р.) містить 259 видань та свідчить, що загальна кількість 

відсканованих сторінок близька до 46 тис. 

На веб-сайті "Цифрове сховище європейських раритетів" ("Old printed 

books: Digital repository of european rarities", http://www.rarelib.undp.org.ua) пред-

ставлено зібрання електронних копій стародруків, що складає близько тисячі. Як 

сказано у інформації про проект, представлені копії створювалися з видань, що 

зберігаються у Науковій бібліотеці імені Михайла Максимовича Київського наці-

онального університету імені Тараса Шевченка. Більшість з цих книжок надруко-

вано латинською, німецькою, французькою, італійською, старослов’янською та 

давньоєврейською мовами, вони видавались у XVI-XVIII ст.у різних країнах Єв-

ропи (Німеччина, Франція, Італія, Швейцарія, Нідерланди та інші). Тематика є 

різноманітною та охоплює практично всі напрямки європейської науки, культури 

та громадського життя того часу, зокрема релігію, філософію, математику, літера-

туру, астрономію, медицину тощо. Чорно-білі електронні копії кожної сторінки 

видань представлені у форматах JPEG та TIFF. 

В електронній мультимедійній бібліотеці цінних та рідкісних видань Науко-

во-технічної бібліотеки Національного авіаційного університету зберігаються 237 

документів у форматах djvu та pdf. Отримати доступ до них можливо з веб-сайту 

бібліотеки (http://lib.nau.edu.ua/oldbooks/oldbooks.aspx). 

На веб-сайті наукової бібліотеки Інституту біології південних морів імені 

А.О.Ковалевського НАН України в електронному репозитарії серед інших видань 
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представлені 2 раритетні видання у форматі pdf (http://repository.ibss.org.ua 

/dspace/handle/99011/29). 

Проводить роботи з оцифрування фондів й Львівська наукова бібліотека 

ім.В.Стефаника НАН України. У відділі рукописів оцифровані фонди: № 5 "Збірка 

рукописів, автографів, грамот і дипломів бібліотеки Національного інституту 

ім.Оссолінських у м. Львові (XV-XX ст.)‖;№141(Колекція документів Чоловсько-

го Олександра, історика, директора Львівського міського архіву (XVІ-XX ст.) 

(http://www.library.lviv.ua/lsl/manuscripts_department/index.shtml). 

Відомим є проект з оцифрування фондів Державної науково-педагогічної 

бібліотеки України імені В.О.Сухомлинського, реалізований у співпраці із компа-

нією PIRIT Systems (м.Київ). 

Проводиться робота  з оцифрування фондів Національної наукової медичної 

бібліотеки України. Це рішення продиктоване  бажанням використати переваги 

оцифрованих документів, у тому числі можливість широкого розповсюдження 

знань про славетні сторінки історії медицини нашої держави, збереження та вод-

ночас популяризації медичних видань, які мають історичну та наукову цінність 

для наступних поколінь.  

Оцифрування книг – це процес переведення паперових книг в електронний 

(цифровий) вигляд. Електронні копії книг можуть утворювати електронні бібліо-

теки та поширюватися в мережі Інтернет [7-11]. 

У ході масштабних проектів з оцифрування книг, як правило, обробляються 

книги, що перейшли в суспільне надбання. До великих проектів з оцифрування на 

сьогодні відносяться: Google Book Search; проект «Гутенберг»; проект Gallica На-

ціональної бібліотеки Франції; проект Europeana Європейської комісії; проект 

openlibrary від Archive.org та ін. 

Ряд великих бібліотек надають спеціальні послуги з оцифрування публікацій 

зі своїх фондів за бажанням читачів. Основні критерії: публікації повинні перебу-

вати в громадському надбанні і повинні бути в достатній схоронності. Таким чи-

ном, з'являється джерело фінансування процесу оцифрування або ж встановлю-

ються пріоритети при масовому оцифрування. Як правило, відмітка про можли-
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вість сканування інтегрована в бібліотечний каталог, оцифрована публікація роз-

міщується в електронній бібліотеці для загального доступу. 

Питання збереження та презентації через Інтернет національної культурної та 

історичної спадщини України вирішуються Національною бібліотекою України 

імені В. І. Вернадського (НБУВ). На Web-сайті НБУВ уже було виставлено елект-

ронні ілюстрації одного з глаголичних пам'яток старослов'янської писемності X 

ст. – Київських листків. 

Фахівцями з Центру комп'ютерних технологій НБУВ та працівниками відділу 

стародруків та рідкісних видань була опробована одна з технологій оцифровки, в 

результаті чого створено електронну копію одного з чотирьох примірників львів-

ського Апостола 1574 р., які зберігаються у фондах Бібліотеки. На сьогодні відо-

мо понад 100 примірників цього раритету. Всі вони, на жаль, дефектні. Тому 

отримання електронної копії одного з екземплярів цього старовинного видання 

набуває практичного інтересу. Можливість віддаленого (через світові комп'ютерні 

мережі) доступу до нього або придбання CD-ROM з оцифрованим раритетом збі-

льшує потенціальні можливості дослідників, які працюють зі стародруками. Оци-

фровка примірника старовинної друкованої книги відбувалася шляхом сканування 

оригіналу. Роботи проводилися з використанням мультимедійного автоматизова-

ного робочого місця. Підбір параметрів сканування та вибір формату кінцевого 

електронного документа здійснювалися в процесі апробації комбінацій технологі-

чно закладених до наявного технічного обладнання режимів. Враховувалася ви-

мога організації отриманого матеріалу так, щоб електронна копія книги була зру-

чна для подальшого використання та подання через Інтернет. При скануванні 

встановлено роздільна здатність 100 dpi, насиченість кольору 24 біт. Такі параме-

три сканування для оцифровки даної книги виявилися оптимальними. На жаль, 

бракувало точності передачі кольору деяких сторінок, що пов'язано з порушенням 

технології сканування, бо примірник Апостола при оцифровці не розшивався. Ве-

ликій розмір книги і неможливість розібрати її на окремі аркуші зумовили появу 

ще однієї проблеми. У процесі сканування одночасно було задіяно дві особи. Роз-

криту книгу слід було якомога рівніше покласти на скло сканера і притискати ру-
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ками, намагаючися при цьому не посунути і не пошкодити раритет. На скануван-

ня однієї сторінки оригіналу витрачалося приблизно 3-4 хвилини. Як виявилося в 

процесі цієї доволі напруженої ручної праці не можливо було уникнути неточного 

розташування та зсувів оригіналу. Отже, довелося додатково переглядати всі зо-

браження з метою виявлення дефектів сканування та коригувати розташування 

текстової частини сторінки в межах графічного файлу. Це, в свою чергу, усклад-

нилося обмеженим терміном роботи з оригіналом (оцифрування й постійне збері-

гання цінного раритету здійснювались у різних філіях Бібліотеки). Електронна 

копія львівського Апостола оформлена у так званному Web-варіанті, тобто у ви-

гляді пакету HTML-файлів (або HTML-сторінок), інформація в яких надається за 

допомогою гіпертекстової технології. 

Пересопницьке Євангеліє.  У жовтні 2007 року за ініціативи Київської ми-

трополії і Академії наук України завершені роботи щодо створення копій і реста-

врації Пересопницького Євангелія. Пересопницьке Євангеліє є першою книгою, 

написаною староукраїнською письмовою мовою в 1556-1561 роках на території 

сучасної Рівненської області. Сьогодні ця історична пам'ятка в Україні є симво-

лом нації, на якій під час інавгурації присягають на вірність президенти [15]. 

 «Видавці» цієї незвичної, перекладеної народною мовою Книги поклопота-

лися про те, щоб гідно її прикрасити. Тоді як раз широко розповсюдилося паперо-

ве виробництво, але, всупереч моді і технічному прогресу, для Пересопницького 

Євангелія вибрали не дешевий папір, а пергамент – матеріал дорогий і старовин-

ний. Його теплий, кремовий тон у поєднанні із стриманими дотиками білил ще 

більш підкреслювали позолоту в мініатюрах і підписах до них. Прикрашені по 

краях розкішним ренесансним орнаментом сторінки із зображенням самих єван-

гелістів – Матвія, Іоанна, Луки і Марка – нагадують українські вишиті килими.  

Пересопницьке Євангеліє складається з 482 листів і важить понад 9 кіло-

грамів. Але не тільки в оформленні його унікальність. Цікава і сама історія Книги. 

Після перебування в декількох волинських монастирях Пересопницьке 

Євангеліє потрапило до рук гетьмана Івана Мазепи, який в 1701 році подарував 

його Переяславському кафедральному собору. Звідти Книгу перевезли в Переяс-
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лавську духовну семінарію, де, до речі, вчився Григорій Сковорода. Тут вона і 

зберігалася доти, поки її не знайшов український учений, друг Тараса Шевченка 

Осип Бодянський. Він вперше дав книзі належну оцінку, і учений світ дізнався 

про унікальне рукописне творіння. 

 

Рисунок 1.1-  Оригінал книги. Розворот із зображенням Євангеліста 

Потім з Переяславської єпархії Євангеліє потрапляє в Полтавську єпархію. І 

за радянських часів воно знаходилося в Полтавському краєзнавчому музеї. В да-

ний час раритет зберігається в Національній бібліотеці Академії наук України 

імені В.І. Вернадського в Києві.  

Сьогодні ця духовна святиня отримала на Україні значення політичного си-

мволу нації.  Президенти України складають на Пересопницькому Євангелії при-

сягу. 

1. 6 Особливості технічного забезпечення 

Сканер – це пристрій введення в комп'ютер інформації безпосередньо з па-

перового носія. Він дає змогу вводити тексти, схеми, малюнки, графіки, фотогра-

фії і іншу графічну інформацію. Сканер, подібно до копіювального апарату, ство-

рює копію зображення паперового документа, але не на папері, а в електронному 

вигляді – створюється електронна копія зображення. Сканери є найважливішою 

ланкою електронних систем обробки документів і необхідним елементом будь-

якого «електронного столу» 

Сьогодні сканери випускаються в чотирьох конструктивах – ручному, лис-

топротяжному, планшетному і барабанному, причому кожному з них властиві як 
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переваги, так і недоліки. Далі будуть розглянуті сканери, що застосовуються у 

книгоскануванні.  

Планшетні сканери найбільш поширені і мають ряд переваг за обсягом за-

стосування, тобто вони більш універсальні. Вони нагадують верхню частину ко-

піювального апарату: оригінал – або паперовий документ, або плоский предмет – 

кладуть на спеціальне скло, під яким переміщується каретка з оптикою і аналого-

цифровим перетворювачем (проте існують планшетні сканери, в яких переміщу-

ється скло з оригіналом, а оптика і АЦП залишаються нерухомими, чим досяга-

ється більш висока якість сканування). Зазвичай планшетний сканер зчитує оригі-

нал, висвітлюючи його знизу, з позиції перетворювача.  

Оптична система планшетного сканера (складається з об'єктива і дзеркал 

або призми) проектує світловий потік від сканованого оригіналу на приймальний 

елемент, який здійснює поділ інформації по кольорам – три паралельні лінійки з 

рівною кількістю окремих світлочутливих елементів, що приймають інформацію 

про зміст «своїх» кольорів. У трьохпрохідних сканерах використовуються лампи 

різних кольорів або ж змінні світлофільтри на лампі або CCD-

матриці. Прийомний елемент перетворює рівень освітленості в рівень напруги 

(все ще аналогову інформацію). Далі, після можливої корекції і обробки, аналого-

вий сигнал надходить на АЦП. З АЦП інформація виходить вже двійковому ви-

гляді і після обробки в контролері сканера через інтерфейс з комп'ютером надхо-

дить у драйвер сканера – звичайно це так званий TWAIN-модуль, з яким вже вза-

ємодіють прикладні програми. На якість зображення, що отримується в результаті 

сканування, у великій мірі впливає джерело світла, що використовується в конс-

трукції сканера. 

Гнучкі сканери 

Вчені та студенти з Токійського університету створили сканер, що виглядає 

як невеликий, розміром 5 х 5 см, шматок гнучкої прозорої плівки. Пристрій має 

цілком специфічне призначення – сканувати ділянки сторінок, розташовані 

вздовж згину дуже старих книг. У сканері була застосована створена раніше тех-

нологія чутливої «штучної шкіри». Його матриця з органічних фотодіодів забез-
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печує достатню роздільність сканування. Разом із захисним шаром вся конструк-

ція має товщину в 1 міліметр і споживає близько 1 Вт. Для роботи сканера необ-

хідне зовнішнє підсвічування.  

Книжкові сканери 

Для сканування книг та інших документів у гнучких або у твердих обклади-

нках застосовується особливий тип пристроїв – книжкові (планетарні) сканери. 

Сканування оригіналів на цих сканерах проводиться «обличчям вгору», система 

освітлення і приймаюча головка з оптичною частиною знаходяться над книгою. 

Оригінали розміщуються на спеціальній «книжкової колисці», яка регулюється 

під необхідний розмір згину корінця книги і дозволяє дбайливо сканувати оригі-

нали без їх пошкодження.  

Для отримання високоякісних цифрових копій особливо цінних документів, 

наприклад, старовинних манускриптів або рукописів та для їх збереження в стра-

хових фондах, використовуються архівні сканери. Висвітлення таких пристроїв не 

містить ультрафіолетових й інфрачервоних складових, які особливо шкідливі для 

старовинних оригіналів. Вартість архівних сканерів починається від $ 35 тис. для 

чорно-білих і зростає в рази для повнофункціональних і кольорових пристроїв та-

кого класу. 

Для сканування креслень та іншої технічної документації були розроблені 

інженерні (планетарні) сканери. Пізніше вони були вдосконалені підкладками для 

розміщення книг – «книжковими колисками» і також отримали статус книжкових 

сканерів. Вартість таких сканерів становить від $ 20 тис. 

Для отримання цифрових копій книг широкого користування, застосову-

ються книжкові сканери нового покоління, що використовують елементну базу 

цифрових фотокамер і програмне забезпечення для пакетної обробки результую-

чих зображень.  

Швидке вдосконалення технічних характеристик цифрової фототехніки і 

зниження її вартості дозволило, в порівнянні з описаними вище «класичними» 

книжковими сканерами, багаторазово прискорити процес сканування книг і істот-
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но знизити вартість «книжкових» сканерів, при збереженні достатніх якісних ха-

рактеристик вихідних цифрових копій. Оптична роздільність цих сканерів складає 

для А4 формату від 200 до 350 dpi і вище (визначається моделлю застосовуваної 

фотокамери), що цілком достатньо для наступного читання електронних книг і їх 

OCR-розпізнавання. Деякі з таких пристроїв доповнені пневматичним модулем 

для автоматичного, але дбайливого перегортання сторінок книги, що ще більше 

збільшує продуктивність оцифрування [16-18]. 

Одними з найбільш складних об'єктів сканування є зшиті або зброшуровані 

документи:  книги,  журнали,  прошиті та нотаріально завірені документи тощо. 

Неможливість розшивки визначається цінністю  (історичні документи, рідкісні 

книги) або юридичною значимістю (нотаріальні, кримінальні) документа. У тако-

му випадку виникає необхідність використання спеціальної техніки і висококва-

ліфікованих фахівців безперечна.  

 

Рисунок 1.2– V-подібний книжковий  сканер з автоматизованою функцією           

перелистування 

При скануванні великої кількості книг або інших документів, розшивання яких 

не передбачається,  найчастіше використовуються книжкові сканери, які умовно 

можна поділити на три типи: 

- планшетні книжкові сканери — сканери, орієнтовані на домашнього корис-

тувача, але сконструйовані саме для полегшення процесу сканування книг; 

наприклад, Plustek OpticBook 3600, OpticBook 4600, OpticPro A300, OpticPro 

A320 і OpticPro A360; 
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- планетарні видові сканери — професійні високопродуктивні сканери (напри-

клад, Atiz BookDrive DIY, BookSnap, Konica Minolta PS 7000, ЕЛАР ПланС-

кан, Zeutschel Omniscan, Microbox book2net A2 або i2S CopiBook); 

- роботизовані книжкові сканери — промислові надпродуктивні сканери (на-

приклад, Treventus ScanRobot, ЕЛАРобот, Kirtas APT BookScan 2400 або i2S 

Digitizing Line 3000), обладнані пристроями різних конструкцій для автома-

тичного перегортання сторінок. 

У двох останніх типах сканерів  застосовується не скануюча лінійка, а одна 

розташована над сканованим оригіналом цифрова камера високої роздільної здат-

ності (30-140 Мпікс) [16-18]. 

   

Filemaster+                                                  Sceye 

Рисунок 1.3– Книжкові  сканери різних виробників 

Професійні книжкові сканери через високу вартість  використовуються голов-

ним чином великими бібліотеками та  багатими корпораціями.  OpticBook 3600 - 

робить доступною можливість сканувати книги без спотворень.  Доступний для 

масового користувача - студентів, викладачів, лабораторій, інститутів, невеликих 

офісів тощо.  

Завдяки унікальній запатентованій технології Plustek SEE ™ (Shadow 

Elimination Element), будь-яка книга може повністю розташуватися  на склі скане-

http://www.docscan.ru/micro.asp?overview_id=95667
http://www.docscan.ru/micro.asp?overview_id=98136
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ра. Результат – задовільно  відскановане зображення без дратівної  тіні від паліту-

рки і  викривлень  ліній тексту. 

 

 

 

Рисунок 1.4– Книжковий сканер ScanRobot. Унікальна технологія "скануючого 

гортання" зробило обробку книг повністю автоматичною 

 

Рисунок 1.5– Книжковий  сканер OpticBook 3600 

Важливо також те, що книги при скануванні не псуються – клеєна палітурка у 

книг  не розламується і залишається не ушкодженою. Крім того, OpticBook 3600 
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дає можливість сканувати такі широкоформатні книги - у яких навіть одна сторін-

ка не поміщається на склі звичайного A4-сканера (наприклад, дитячі енциклопе-

дії, всілякі атласи тощо). 

 

Рисунок 1.6 - Скановані сторінки  розвороту  книги, отримані на Plustek 

OpticBook 3600 

Сканер має високу швидкість сканування - повний цикл займає 7 секунд для 

формату А5 і 9-10 секунд для А4 - що в середньому на 10 секунд швидше, ніж у 

звичайного побутового сканера. Ці цифри майже однакові для всіх колірних ре-

жимів - чорно-білий, сірий, кольоровий.  

Однак, за один прохід сканується завжди тільки одна сторінка книги (тоді як 

на звичайному сканері нерідко сканується відразу розворот з 2 сусідніх сторінок). 

При цьому можна сканувати всі сторінки підряд, а програма Book Pilot буде (за 

бажанням користувача) автоматично повертати кожну другу сторінку на 180 гра-

дусів. 

У сканера дуже хороша глибина різкості і зручні великі кнопки. Цей сканер 

доцільний тільки для масового сканування книг. Проте  він не призначений для 

загального використання - в якості універсального настільного сканера. 

За словами виробника і користувачів, він недостатньо якісно сканує кольорові 

документи - особливо фотографічної якості. Кольори виглядають блідноватими, 

плоскими і ненасиченими, можуть з'являються дрібні артефакти (візуальні дефек-
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ти). Скани не виходять настільки ж різкими, яскравими і детальними  як  від зви-

чайного офісного сканера. 

 

Рисунок 1.7  –   Сканований розворот  книги, отриманий на планшетному сканері 

 1.7  Контрольні питання 

1)  Історія відновлення та зберігання друкованих видань 

2) Характеристика медодів фотокопіювання 

3) Характеристика медодів ксерографії 

4) Основні параметри сучасних сканерів 

5) Використання цифрових фотоапаратів для оцифрування 

6) Характеристика електронних видань 

7) Історія розвитку поняття «електронні видання»  

8) Основні відмінності між друкованими та електронними виданнями 

9) Інтерактивна реалізація електронних видань 

10) Мультимедійні компоненти електронних видань  

11)  Електронні видання як засіб інформаційного впливу 

12)  Поняття гіперпосилань 

13) Скановані та зверстані електроні видання 

14) Популярні формати електронних видань 

15) Сучасні  системи розпізнавання тексту  

16) Правові аспекти створення електронних видань. Законодавство України 

про оцифровування  друкованих видань 

17)  Стан оцифровування друкованих видань  у Світі та Україні 
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2  ЗАСОБИ ТА  МЕТОДИ ОЦИФРУВАННЯ 

За останні п'ять років Інтернет став загальновизнаним каналом поширення різ-

номанітної текстової й графічної інформації. Електронні газети й журнали стали 

настільки ж звичайними як і традиційні. Багато видань виходять в електронному 

вигляді раніше, ніж на папері.  

Електронні бібліотеки стали вже звичним явищем у нашому житті. У цифро-

вому виді зараз зберігається величезна кількість різних публікацій і видань: жур-

нали, дисертації, технічні звіти, матеріали конференцій і багато чого іншого. 

Швидкими темпами росте й кількість книг, які тепер окрім традиційної паперової 

версії мають і електронний варіант. Причому багато які з них продаються  відразу 

в електронному виді. Широко починає поширюватися технологія publish-on-

demand, у якій за замовленням  книга швидко друкується  й висилається покупце-

ві.  

Але є одна величезна проблема.  Існує величезна кількість видань, публікацій, 

документів, які були випущені в паперовому виді ще до засилля комп'ютерних 

технологій. І серед них багато таких, які будуть безповоротно загублені для людс-

тва, якщо їх не перевести в цифровий формат. Особливо, це стосується рідкісних 

видань,  архівних  документів тощо. 

У нашій же країні ця проблема виникає до того ж ще й з багатьма виданнями, 

які були, наприклад, випущені малими тиражами й стали біографічною рідкістю. 

А сподіватися найближчим часом на їхнє перевидання не доводиться. У їхньому 

числі велика кількість науково-популярних видань, підручників з  багатьох дис-

циплін і багато чого іншого.  

На перший погляд, може здатися, що задача представлення таких видань в ін-

тернеті не важка. Дійсно, існує чимало програм для оптичного розпізнавання тек-

сту (OCR), які й призначені саме для перекладу паперових документів у цифровий 

вид з максимально можливим збереженням форматування вихідного документа.  

На жаль, повністю автоматизувати процес перекладу паперового оригіналу в ци-

фровий формат неможливо на даний час.  Наприклад, автоматично перетворити в 
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цифровий формат підручник з великою кількістю формул, графіків, схем і т. п.  не  

вийде. А що говорити про рукописні документи, стародавні видання або докумен-

ти, для яких необхідно зберегти не тільки текст, але й все колірне оформлення. 

2.1 Характеристика графічних форматів для оцифрування 

Можна, звичайно,  створити цифрову копію методом сканування оригінала і 

зберігати її  з достатньо високою роздільністю в одному з  поширених   растрових 

форматів - gif, tiff , jpeg та інших.  Але жоден з подібних форматів не задовольняє 

всієї сукупності якостей, що вимагаються для зберігання документів в електрон-

них бібліотеках. Один формат погано стискає зображення, інший - добре стискає 

тільки векторні малюнки, третій, навпаки, тільки фотозображення й т.д.   

2.1.1 Формат DJVU. Для розв’язання поставлених задач компанією AT&T ро-

зроблена нова технологія стиску зображень DjVu, яка дозволяє легко розміщати в 

Інтернеті високоякісні версії відсканованих документів.  

DjVu (вимовляється «дежав’ю») — технологія cтискання зображення з втрата-

ми,  розроблена  спеціально для зберігання відсканованих документів - книг, жур-

налів, рукописів та ін., де наявна велика кількість формул, схем, рисунків та руко-

писних символів, котрі роблять повноцінне розпізнавання такого документа над-

звичайно складним та трудоємним. Також це дуже ефективне рішення, коли необ-

хідно передати всі особливості оформлення документа. Наприклад в історичних 

документах важливим є не тільки зміст, а й колір, фактура паперу, його дефекти: 

тріщини, сліди від згибів, клякси, залишені сліди предметів тощо. 

В процесі перекодування в DjVu-формат використовується технологія розді-

лення вихідного зображення на передній та задній плани.  

Передній  план у свою чергу може  складатися з двох шарів. Перший досить 

важливий з інформаційної точки зору шар називають маскою, і містить він елеме-

нти зображення з різкими границями, наприклад, текст, різні символи, лінії, схе-

ми, формули і т.п., причому з високою роздільністю і, зрозуміло, без втрати інфо-

рмації. Другий  шар містить  інформацію про кольори елементів маски. 

Задній план часто називають фоном. Поняття фону інтуїтивно зрозуміле - фон 

містить все те, що не ввійшло до переднього плану. Відділення тексту від фону  
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підвищує його розбірливість, особливо, якщо текст надрукований на кольоровому 

папері або розташований поверх малюнка. У файлах DjVu можливий  окремо пе-

регляд переднього та заднього планів, причому алгоритм маскування відновлює ті 

частини фону, які були закриті текстом.  

З метою суттєвого зменшення розміру, до переднього та заднього  планів зо-

браження застосовуються різні методи стиснення. Так,  маска упаковується з ви-

сокою роздільністю (300-600 dpi) без втрати інформації спеціальним алгоритмом 

JB2. Особливістю алгоритму JB2 є те, що він шукає на  сторінках повторювані 

символи і кодує їхнє місце розміщення  у спеціальному словнику. У багатосторін-

кових  документах сторінки об’єднуються у групи з метою спільного користуван-

ня відповідним словником. Це дає змогу зберігати не символи, а лише посилання 

на них. Низько кольорові  зображення стискуються  аналогічними чином, із дода-

ванням колірної палітри й колірного індексу для кожної форми. 

До  заднього  плану застосовують інший медод стиснення  IW44(4х4 wavelets). 

Цей метод - із втратою якості. Однак, легке розмиття фонової графіки навіть пок-

ращує сприйняття тексту. Тому фон - без втрат для загального сприйняття -

зберігають із значно меншою роздільністю ніж маску, наприклад,  100 dpi. 

Шар з інформацією про кольори переднього плану також стискується методом 

IW44, однак роздільність досить груба - близько 25 dpi. 

Згадані  алгоритми забезпечують надзвичайно високий ступінь стиснення. Роз-

глянемо приклад. Типовим є перетворення TIFF файлу розміром 25 Мб (формат 

А4 відсканований на кольоровому сканері з роздільністю 300 dpi) в DjVu файл 

розміром 80 кб, без видимої для ола втрати якості. Для чорно-білого зображення, 

розмір DjVu файла може вийти ще меншим - близько  30 кб. Можливе й подальше 

підвищення коефіцієнта стиснення, аж до відношення 1000:1, правда втрата якості 

стає досить помітною. Таким чином, на стандартну дискету 1,44 Мб можна розмі-

стити 15-20 зображень високої якості. Додатково зазначимо, що спотворення вне-

сені таким стисненням істотно менш помітні в порівнянні із спотвореннями у 

JPEG файлах. 
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Для конвертації більшості науково-технічних книг можна обійтися тільки дво-

ма кольорами. У цьому випадку використовується всього один шар, що дозволяє 

досягти рекордного ступеня стиснення. У типовій книзі із чорно-білими ілюстра-

ціями, відсканованою з роздільною здатністю 600 dpi, середній розмір сторінки 

становить близько 15 Кб, тобто приблизно в 100 разів менше, ніж для вхідного 

файла. 

Не варто забувати, що в DjVu використається стиснення даних із втратами. 

Тому, для особливо важливих документів, можливо, буде розумніше використати 

інші  формати без втрати інформації. 

Ще однією цікавою особливістю файлів DjVu є інкрементальне відновлення 

зображення. При перегляді через Інтернет спочатку виводиться тільки текст, далі 

фон з низькою роздільністю, а  тільки потім фон з більшою  роздільною здатніс-

тю. Це дозволяє швидко оцінити документ, не скачуючи  його повністю.  

Текстовий  шар може бути підданий розпізнаванню, а результат у якості при-

хованого тексту впроваджений назад у файл DjVu.  Це дасть змогу отримати елек-

тронний документ з гіпертекстовими посиланнями, функціями пошуку тощо. 

Формат Djvu дійсно досить важливий, адже він дає можливість створити в Ін-

тернеті безкоштовні електронні бібліотеки з будь-якими книгами. Навіть з тими, 

які не піддаються розпізнаванню із-за великої кількості формул, малюнків, графі-

ків і тому подібне. У Інтернеті з 2003 року вже є такі бібліотеки. Зараз вони пере-

живають період бурхливого зростання. В основному вони містять djvu та Pdf -

файли. Такі бібліотеки відкривають величезні інформаційні можливості і до того 

ж доступні за ціною!  Вони є безцінною знахідкою для студентів, аспірантів, уче-

них  і просто зацікавлених людей. 

2.1.2 Формат JPEG. JPEG (Joint Photographic Experts Group) розповсюджений  

метод стиснення фотографічних зображень. Цей формат дозволяє досить прогре-

сивно стискати дані, однак із втратою якості. Наприклад, якщо графічний файл у 

форматі TIFF має 25 Мб,  то  у форматі JPEG він матиме лише 600 кб. Такий роз-

мір більш-менш підходить для транспортування у Мережі в умовах якісного та 

стабільного зв’язку. 
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При застосуванні формату може виникнути така проблема --- система компре-

сії даних призведе до втрати інформації. При цьому можуть виникати  різні спо-

творення, наприклад, стають розмитими різкі колірні переходи, що не допустимо 

для науково-технічних видань з великою кількістю чітких елементів. 

  У зображеннях типу JPEG неможливо розпізнати текст, отже, впровадити у 

такий графічний документ гіперпосилання, індексування та  пошук не можливо. 

Для формату не передбачені багатосторінкові зображення, тому доводитися 

формувати зображення в контейнерний формат типу PDF, втрачаючи при цьому в 

ефективності. 

При збереженні JPEG-файлу можна вказати ступінь стиснення, який задають у 

деяких умовних одиницях, наприклад, від 1 до 100 або від 1 до 10. Більше число 

відповідає кращій якості, але при цьому збільшується розмір файлу. Звичайно, 

різниця в якості між 90 і 100 на око вже практично не сприймається. Варто пам'я-

тати, що побітове відновлення  зображення завжди відрізняється від оригіналу. 

2.1.3 Формат TIFF (Tag Image File Format) - графічний формат, розроблений 

компанією Aldus (сучасна Adobe) в 1987 році, як один з базових універсальних 

форматів представлення високоякісних зображень, що використовуються в поліг-

рафічній галузі. В англійській мові слово tag(<<тег>>) означає <<бірка>> або 

<<ярлик>>. 

Незважаючи на те, що формат відносно старий, він не втратив своїх позицій і 

досі широко використовується. Найбільш нова версія формату, TIFF6 представле-

на в 1992 році. TIFF формат підтримує наступні кольорові моделі:  Line Art (black 

& white), Grayscale,  RGB,  YCbCr,  CMYK та інші. Для Grayslace, RGB та CMYK 

зображень використовується 8 біт (256 рівнів) на 1 канал, але це не є обмеженням 

TIFF. Специфікація також дозволяє 16-ти й 32-бітні канали, і ці можливості підт-

римуються більшістю сучасних програм професійної обробки зображень. 

TIFF підтримує велику кількість алгоритмів стиснення. З них відкинемо метод 

JPEG -він із втратою якості. Вартий уваги один з найбільш популярних методів 

стиснення CCITT Group4 (або по-іншому faxg4) використовується тільки для чор-

но-білих зображень! Інші стискати не може. Якщо ради експерименту  перетвори-



35 

 

ти якийсь інший формат в TIFF із цим стисненням, то  буде чорно-біле зображен-

ня з <<dithering>> - тобто градації сірого будуть передаватися дрібними крапками 

різної величини й частоти розташування. Добре видно при великому збільшенні - 

і іноді  непогано виглядає навіть для фотографій.  

Ще один нюанс TIFF: оскільки це Tagged Image File Format, там можуть бути 

різні теги, нестандартні, які несуть інформацію про автора - і тому, деякі інші 

програми можуть вважати  таке  неприпустимим і, як наслідок, некоректно пра-

цювати. 

У середньому файл із роздільністю порядку 300 dpi може займати до 25-30 Мб. 

Якщо сканувати з меншою якістю, тобто приблизно в 100 dpi, то губиться вираз-

ність. Так що TIFF відпадає, як носій інформації - він неекономічний.  

Для  сканування документа в чорно-білому режимі варто скористатися форма-

том TIFF зі стиском <<CCITT Group4>>. В результаті матимемо зображення без 

втрати якості та  високим коефіціентом  стисненням (від 20 до 50 кілобайт на сто-

рінку). Формат широко використовується для сканування чорно-білих документів. 

2.1.4 Формат PS( PostScript) 

Розвиток поліграфічної технології додрукарського виробництва перебуває в 

стадії постійного вдосконалення. Причому розвиток здійснюється не тільки інтен-

сивно, але й екстенсивно, коли від добре зарекомендованого  єдиного цілого від-

діляється його частина й починає «жити своїм життям». Хто б міг подумати, що 

формат PostScript, про саму можливість існування якого ще років 15 назад ішли 

запеклі суперечки, сьогодні не тільки прийнятий як галузевий стандарт, але й дав 

життя широко розповсюдженому формату PDF. 

У наш  час на цей формат роблять ставку всі без винятку великі виробники до-

друкарської  техніки, пропонуючи на ринок все нові й нові розробки для підви-

щення продуктивності, простоти роботи, а саме головне — передбачуваності кін-

цевого результату.  

Мова PostScript була розроблена Джоном Варноком у фірмі Adobe Systems, 

Inc. в 1982 році, і після опублікування в 1985 році вона  стає стандартом. У той 

час поліграфічна індустрія робила перші кроки в створенні цифрових систем об-
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робки інформації у звичному для нас поданні, тому не існувало яких-небудь стан-

дартів в описі друкованих зображень, а використання різноманітних популярних 

шрифтових гарнітур було обмежене рамками закритих систем. Поліграфічне ре-

продукування було прерогативою винятково фахівців, а вартість поліграфічного 

устаткування й технологій були досить високі.  

Часи змінилися. Сучасний поліграфічний ринок орієнтований на відкриті мас-

штабовані системи, що дозволяють сполучати передові розробки різних фірм. Як 

сполучна ланка для роботи була обрана мова PostScript.  

PostScript створювався в якості простої стандартної мови для опису  креслень і 

простих зображень на друкованій сторінці, що наклало певні штампи на викорис-

товувані в мові конструкції. PostScript досить потужний, він містить більш 250 

операторів, що дозволяє ті самі дії описувати різними способами.  

Третина мови присвячена графіці, решта — це звичайна процедурна мова про-

грамування, що містить у собі елементи з багатьох інших мов, але за структурою  

він ближче всього до мови Форт.  

Одним з найважливіших досягнень мови є її незалежність від пристрою, на 

якому створена сторінка буде відтворена. Файли у форматі PostScript записуються 

у вигляді 7-бітових ASCII-символів і можуть бути створені за допомогою звичай-

ного текстового редактора. 

Пристрій, що працює з PostScript, звичайно містить інтерпретатор, що дозволяє 

виконувати програми, написані на цій мові. Додаток посилає потік PostScript-

команд (або копіює файл) на пристрій, що потім відображає зображення, інтерп-

ретуючи ці команди. 

Зображення, описуване мовою PostScript, ніяк не залежить від роздільної здат-

ності пристроїв виведення й глибини кольорів. Наближення до конкретних мож-

ливостей роздільної здатності  пристрою виведення — це процес, не пов'язаний з 

описом зображення мовою PostScript, і виконується він для кожного вихідного 

пристрою по-своєму. Якість зображення визначається конкретним вихідним при-

строєм і його фізичними обмеженнями.  
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PostScript призначений для формування зображень довільної складності й ви-

ведення їх на друк. Для цього в мові є широкий набір графічних операторів, вико-

ристовуваних у довільній комбінації. Всі графічні оператори мови, що формують 

зображення, можна розділити на три групи: 

-  оператори для векторної графіки дозволяють малювати прямі лінії, дуги, 

криві довільної форми, орієнтації, ширини, зафарбовувати довільні плоскі фігури 

різними кольорами; колір для ліній або заливань може задаватися в кожному з ко-

лірних просторів мови; будь-який описаний мовою контур може бути границею 

обтравленого зображення.  

- для роботи з текстом для виведення тексту довільного розміру в різних гарні-

турах, розміщаючи його з довільною орієнтацією в довільному місці сторінки; 

текст повністю інтегрований із графікою — всі текстові символи трактуються як 

графічні фігури й можуть оброблятися кожним із графічних операторів;  

- для растрових зображень дозволяють масштабувати й змінювати орієнтацію, 

при цьому зображення може бути як включеним у поточний файл, так і зовніш-

нім; зчитування кольорових шарів може вестися як з одного файлу, так і з декіль-

кох кольроподілених.  

До особливостей мови PostScript, поряд з його універсальністю й високим рів-

нем, можна віднести й достатню громіздкість, а також те, що багато елементів 

смуги, наприклад шрифти, можуть задаватися відповідним математичним описом 

(що вимагає згодом спеціальних математичних обчислень). Тому прийом, інтерп-

ретація (обробка) і запис, наприклад на фотоскладальний автомат, при підвищеній 

складності смуги з великою кількістю математично описаних елементів можуть 

зайняти великий обсяг часу.  

Через п'ять років після появи першої версії з'явилася специфікація мови 

PostScript 2-го рівня, що дозволила вийти на новий якісний рубіж виготовлення 

друкованої продукції. Нову специфікацію схематично можна умовно розділити на 

два напрямки: поліграфія й діалогові комп'ютерні системи. Крім розширення мо-

ви для більш гнучкого керування оперативною пам'яттю в процесі інтерпретації й 



38 

 

нового уніфікованого підходу до опису специфіки конкретних пристроїв виведен-

ня інформації, мова істотно розширилася в наступних основних напрямках: 

- розширення числа колірних просторів (у мові 1-го рівня були тільки монох-

ромне й RGB колірні простори);  

- додавання нових форматів шрифтів, підтримуваних інтерпретатором, і опера-

торів роботи з текстом для більш гнучкого керування розміщенням тексту на сто-

рінці й прискорення інтерпретації;  

- керування корекцією кольорів по всіх колірних каналах або по кожному колі-

рному каналі окремо;  

- читання й запис за допомогою убудованих фільтрів мови даних, представле-

них у форматах ASCII85 (формат подання інформації, прийнятий у системах еле-

ктронної пошти), RLE (кодування довжин пробігу — спосіб упакування растро-

вих даних, використовуваний у форматах PCX, TIFF, DIB), LZW (формат, вико-

ристовуваний багатьма програмами архівації), CCITT (формат передачі факсимі-

льної інформації) і JPEG (формат з високим ступенем стиску растрових даних);  

- настройки користувача для кольороподілу, лініатури, кута повороту растро-

вих структур, форми растрової крапки;  

- розширення числа графічних операторів для більш швидкого формування зо-

браження при діалоговій роботі;  

- виділення підмножини мови Display PostScript, орієнтованої на діалогову 

PostScript-орієнтовану роботу з екраном монітора.  

Крім елементів сторінок (текст, векторні й растрові ілюстрації) типовий 

PostScript-файл містить програмний код, такий же як визначення процедур або 

арифметичні операції. Рядок коду може виглядати, наприклад, так: «if» — інстру-

кція («if» — фотоскладальний автомат) «do» щось. Файл також може містити таб-

лиці, що допомагають пристрою виведення зрозуміти, як, створюючи документ, 

програма описує ілюстрації. Найчастіше все це — зовсім зайва інформація, і через 

неї PostScript-файли повільніше виводяться й займають більш місця, а виконують 

інструкції, що, можуть викликати проблеми з деякими пристроями виведення. 

Формування зображення на вихідному пристрої є двоступінчастим процесом: 
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- додаток створює незалежне від пристрою зображення мовою PostScript;  

- система обробки зображення (інтерпретатор) інтерпретує зображення й на-

ближає його до характеристик конкретного вихідного пристрою.  

Нинішня популярність мови забезпечується зусиллями фірми по переносі інте-

рпретатора в різні апаратні й програмні середовища. Крім того, існують інтерпре-

татори інших фірм-розробників, що найчастіше пропонують розширення мови, 

які змушена враховувати й фірма Adobe. 

Хоча PostScript — стандартизована комп'ютерна мова, її словник може тракту-

ватися на декількох діалектах і з безліччю акцентів з альтернативними грамати-

ками, що нерідко приводить до різних інтерпретацій різними раструючими проце-

сорами. 

Немаловажною причиною популярності мови є відкритість її специфікацій і 

численність методичних матеріалів по створенню PostScript-файлів і інтерпрета-

торів. Залежно від орієнтації кожний конкретний інтерпретатор мови PostScript 

має ту або іншу реалізовану підмножину мови. Найбільш відомі на сьогоднішній 

день фірми — розроблювачі інтерпретаторів: Adobe, Harlequin, 5D Solutions. 

Мова PostScript витримала уже три «перевидання з доповненнями». 11 вересня 

1996 року фірма Adobe оголосила про вихід мови наступного 3-го рівня. Проте 

переважна більшість поліграфічних підприємств, видавництв, рекламних агентств 

і т.д. не тільки в нас, але й за рубежем продовжують поки користуватися мовою 

другого рівня. 

2.1.5 Формат PDF (абревіатура від англ. Portable Document Format) - платфор-

монезалежний  формат електронних документів, створений фірмою Adobe 

Systems з використанням ряду можливостей PostScript. У першу чергу призначе-

ний для представлення в електронному виді поліграфічної продукції, - значна кі-

лькість сучасного професійного друкованого устаткування може обробляти PDF 

безпосередньо. Для перегляду можна використати офіційну безкоштовну програ-

му Acrobat Reader, а також програми сторонніх розроблювачів. Для створення 

PDF-документів потрібні shareware-програми Adobe Systems - Acrobat Standard, 

Acrobat Professional та інші. 
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Формат PDF дозволяє впроваджувати необхідні шрифти, векторні й растрові 

зображення, форми й мультимедіа-вставки. Підтримує RGB, CMYK, кілька типів 

стиснення растрової інформації. Має власні технічні формати для поліграфії: 

PDF/X-1, PDF/X-3. Включає механізм електронної розписки для захисту й переві-

рки дійсності документів. Є можливість імпорту з більшості сучасних форматів 

текстових документів, векторних і растрових графічних форматів. У цьому фор-

маті поширюється більшість супровідної документації. 

 Окремим напрямком у розвитку мови PostScript є формат подання докумен-

тів — PDF (Portable Document Format). Метою його розробки з'явилася необхід-

ність забезпечення користувачів простим і надійним форматом для обміну й пере-

гляду електронних документів незалежно від  додатків, що їх створюють, тобто 

основним інструментом для «безпаперового офісу». В основі PDF лежить коорди-

натна й колірна апаратно-незалежна модель мови PostScript. Але для ефективності 

діалогової роботи PDF має більш структурований формат, ніж більшість 

PostScript-програм, і деякі семантичні особливості. PDF може містити такі об'єк-

ти, як анотації й гіпертекстові зв'язки, при цьому текст, векторні й растрові зо-

браження, що формують зміст сторінки, надаються операторами мови PostScript.  

З моменту появи формат розглядався лише стосовно до електронного докуме-

нтообігу фірм. Тому відмітною рисою від PostScript є можливість друку PDF-

файлу в пристроях, що не підтримують PostScript. Тільки в 1993 році з появою 

другої його редакції PDF став розглядатися в якості майбутнього серйозного кон-

курента PostScript. Специфікація мови 1.1 передбачала відображення кольорів не-

залежно від пристрою, функції згладжування шрифтів, вставки анотацій, захист 

документів паролем і т.д. 

У березні 1996 року вийшла третя редакція  формату PDF версії 1.2, яка  міс-

тила в собі не тільки розширену «географію»  (підтримка китайської, корейської і 

японської мов), але й інтерактивні можливості: гіпертекстові посилання, підтрим-

ка звуку й відео. Для потреб поліграфії пропонувалася підтримка OPI-функції, ро-

зширені можливості роботи з кольорами, такі як градаційні переходи (максимум 

256), можливість розташування кольроподілених зображень на різних аркушах. 
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Четверта й остання на сьогоднішній день редакція — специфікація PDF 1.3 — 

вийшла слідом за появою PostScript 3-го рівня. До нових можливостей цієї редак-

ції можна віднести конвертування й збереження файлів з World Wide Web в PDF-

файл, можливість подання логічної структури документа окремо від її графічної 

структури, впровадження в документ файлів будь-яких форматів, підтримка Java-

скриптів, підтримка функцій трепінгу, нові колірні простори Device і ICCBased, 

підвищення кількості градаційних переходів до 4096, маскування зображень, під-

тримка впроваджених CID-шрифтів (ієрогліфічні шрифти), збільшння  робочого 

розміру смуги до 5080 мм. 

PDF є файловим форматом, а не мовою програмування, хоча він і описує еле-

менти сторінки, використовуючи PostScript. Він не може бути прямо інтерпрето-

ваний PostScript-інтерпретатором. Однак сторінки з PDF-файлу можуть бути пе-

ретворені в програму на PostScript. У свою чергу, PostScript-програму також мож-

на перетворити в PDF-формат. Така подвійна конвертація дозволяє прибирати 

зайві елементи, робити просте редагування й перевіряти файл. 

PDF-файл не містить процедур, змінних і керуючих конструкцій. Оператори 

PDF реалізують формування зображення без усяких аналітичних обчислень, що 

приводить до більш швидкої роботи. 

Для скорочення розмірів файлу PDF підтримує наступні стандарти стиску ін-

формації: JPEG, CCITT, RLE і LZW (вони підтримуються мовою PostScript 2-го 

рівня). JPEG дозволяє стискати кольорові й монохромні растрові зображення до 

10 разів. LZW-компресія дозволяє стискати текст і графіку до 2 разів. Результатом 

цих стисків є двійкові дані, які потім кодуються стандартом ASCII85 в 7-бітне по-

дання. 

PDF-формату властиві  розширення і версифікація, що робить додатки суміс-

ними знизу нагору. 

Структурно PDF-файл складається із чотирьох складових частин. Об'єкти з де-

якими виключеннями відповідають типам даних у мові PostScript. Структура фай-

лу визначає, як об'єкти зберігаються у файлі, який до них доступ і як вони реда-

гуються. Структура документа описує  базові об'єкти, які використовуються для 
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подання сторінок, анотацій, гіпертекстових зв'язків і шрифтів. Четвертий компо-

нент — опис сторінок на PostScript з вище згаданими відмінностями. 

Одним з уразливих місць мови PostScript є ідеологія зовнішніх шрифтів. Дода-

ток, що друкує PostScript-документ, повинний мати ті ж шрифти, що й додаток, 

що формує PostScript. У противному випадку здійснюється підстановка шрифту за 

замовчуванням, що часом приводить до непередбачених результатів. Щоб уник-

нути цього багато додатків, включають шрифт в PostScript-файл. Але це різко збі-

льшує обсяги файлів і час інтерпретації. Наприклад, звичайний 2-сторінковий 

текст збільшується в розмірах з 10К до 250К.  

Інший підхід використається в PDF. PDF-файл містить дескриптор шрифту, що 

описує ім'я, метрики й стиль шрифту. Ця інформація займає приблизно 1-2К. Як-

що шрифт, використовуваний у документі, відсутній на комп'ютері, де документ 

проглядається, зі шрифту у форматі multiple master1 створюється шрифт, що задо-

вольняє дескриптору.  

PDF-файл містить таблицю перехресних посилань, використовувану для дові-

льного доступу до сторінок і об'єктів. Використання цієї таблиці робить час дос-

тупу незалежним від обсягу документа, що суттєво при діалоговій роботі. Реальні 

PDF-документи містять сотні сторінок. PDF-формат дає можливість інкремента-

льного редагування з додаваннями нового вмісту без перезаписування старого.  

Однієї з особливостей, заснованих на PostScript, додрукарських робіт у тім, що 

програмне забезпечення спочатку читає файл цілком, перш ніж почати ним опе-

рувати. Кожне втручання вимагає інтенсивного спілкування як з оперативною па-

м'яттю, так і дисковою підсистемою. PDF, на відміну від PostScript, строго струк-

турований формат (або нормалізований — термін, що часто використають зараз у 

закордонній пресі), де інформація про кожну сторінку зберігається окремо від ін-

ших. При необхідності заміни або видалення подібна побудова дозволяє не буду-

вати файл заново, а всі зміни вносити локально. 

З PDF-форматом, крім Acrobat і його розширень (PitStop, CrackJack, Quite 

Imposing Plus, Ari's Power Bundle), на сьогоднішній день працюють такі програми, 
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як: Illustrator, FreeHand, InDesign, Alap Imposer, Impostrip, Presswise, Corel DRAW, 

Flightcheck і деякі інших. 

Міжнародний комітет зі стандартизації поліграфічних технологій GATS 

(Graphic Arts Technologies Standards) кілька років назад визначив PDF як пріори-

тетний стандарт у програмі цифрового поширення друкованої продукції. 

У наш час PDF використається як єдиний формат зберігання й обміну докуме-

нтів в усьому світі. Прикладом може служити його застосування в США в Депар-

таменті Комерції, Національному Інституті Стандартів і Технології, Адміністрації 

Президента, фінансовій компанії J.P. Morgan & Co. Документи в цьому форматі 

можна переглядати не тільки на основних операційних системах Windows і 

MacOS, але й BeOs, Linux, Solaris.  

PJTF(Portable Job Ticket Format . Міжнародне співтовариство по інтеграції до-

друкарських,  друкарських  і післядрукарських  процесів (International Cooperation 

for Integration of Prepress, Press and Postpress) більш відоме за назвою CIP3, розро-

била на основі PostScript власну версію PDF з назвою «виробничий формат дру-

ку» (Print Production Format — PPF). PPF дозволяє творцеві документа поміщати у 

файл спеціальну інформацію для контролю таких операцій, як подача фарби по 

зонах, автоматичне фальцювання й обрізка видрукуваного матеріалу. Всі етапи 

виробничого процесу поєднуються за допомогою переносного формату робочих 

квитків — Portable Job Ticket Format компанії Adobe. 

Самі робочі квитки (Job Ticket) описують дії над робочими об'єктами, які є 

елементами смуги видання. Для кожного об'єкта існує установка — 

ключ/значення, що утворює один атрибут, узгоджений зі специфікацією PDF сло-

вника.  

Кожний ключ має певний тип даних. PJTF підтримує 12 таких типів: булеві, 

чисельні, іменні, масиви, словники, потоки, прямокутники, файлові специфікації, 

текст, посилання, дата й номер телефону. 
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Величини атрибутів задаються для будь-якого типу даних, у той час як підхо-

дящий тип даних для значення атрибута залежить від семантичної особливості 

самого атрибута й від об'єкта PJTF.  

PJTF не обмежується об'єктами, які безпосередньо відносяться до друкування. 

Це дозволяє повністю описувати виробничий процес починаючи від додрукарсь-

ких і закінчуючи брошурувально- палітурними  роботами.  

Проста логічна організація формату й узгодження його з PDF-словником на-

дають можливість різним фірмам-виробникам запропонувати ринку свої рішення 

по організації й керуванню поліграфічним виробництвом. 

Prinergy — одна з перших концепцій об'єднання програмних продуктів, в ос-

нову якої покладені мова PostScript 3-го рівня й технологія Adobe Extreme, була 

спільно розроблена фірмами Heidelberg і Creo. Уперше її демонстрація була про-

ведена на семінарі Seybold у Сан-Франциско 30 серпня 1999 року.  

Концепція Prinergy була розроблена з обліком чотирьох основних вимог: 

- допомогти друкарням  і  видавництвам, досягти повного контролю процесу 

виробництва й максимальної продуктивності;  

- зробити процес виробництва більш прозорим на всіх стадіях додрукарської 

підготовки;  

- збільшити роботу в мережі й можливість одержання інформації в реальному 

часі;  

- зробити Prinergy відкритою системою, що базується на стандартах, прийня-

тих у галузі.  

Система Prinergy — це спеціалізований інструмент для керування робочим по-

током, що базується на форматі PDF і призначений для автоматизації операцій 

трепінга, спуску смуг, виготовлення цифрових кольоропроб, експонування фото-

технічних плівок і форм. Для керування й виконання завдань, поставлених корис-

тувачем, вона використовує робочі плани — Process Plans і оброблювачі робочих 

квитків — Job Ticket Processors — JTP.  

Система Prinergy у найпоширенішому виді складається із клієнтської частини, 

у яку входять PrePress Workshop, Virtual Proofing, Process Plan Editor, а також до-

повнення до Acrobat, наприклад TrapViewer; і серверної частини із програмами 
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Workflow Management, Job Processing, Harmony Calibration System, Trapping 

Engine, Hi-Res Renderer. 

Крім перерахованого програмного забезпечення система працює з додатковим 

компонентами, такими як TrapEditor, різними алгоритмами растрування й систе-

мами резервного копіювання.  

На нижньому рівні в системі Prinergy перебуває база даних, через яку можна 

одержати доступ до статусу й історії кожної роботи. У базі даних фіксуються всі 

помилки й класифікуються відповідно до їхніх причин, що викликали. Як база да-

них використається Oracle. Ядром системи є центральний сервер, що працює під 

операційною системою Widows NT. 

Використання Prinergy робочих планів дає можливість користувачеві вибирати  

пристрій для друкування проб, алгоритми растрування й лініатуру, включати до-

друкарську перевірку, OPI-функцію й трепінг не тільки для одного, але й для гру-

пи файлів. При цьому використовуваний алгоритм обробки схожий із застосову-

ваним у програмі DaVinci. 

Крім того, компактний формат файлів PDF є  перевагою для систем однократ-

ного растрування й багаторазового виведення (rip once — output many, ROOM), 

які ґрунтуються на повністю растрованому і тому досить великому майстер-файлі. 

Відкрита архітектура системи приймає для обробки файли, що мають стандар-

тні формати файлів PDF, PostScript, TIFF і CT/LW. У процесі роботи вся вхідна 

інформація оптимізується в індивідуальні PDF-сторінки.  

Початкову роботу системи можна розбити на кілька основних етапів: 

реєстрація — створення в базі даних нового завдання або групи завдань;  

імпортування —система прямо підтримує PostScript- і PDF-формати; для вико-

ристання TIFF і CT/LW їх необхідно конвертувати в PostScript;  

перенесення завдання в «гарячу папку» — зазвичай ця папка створюється ав-

томатично на сервері при реєстрації роботи;  

створення робочих планів — квитки в планах визначають, як система буде об-

робляти завдання;  
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нормалізація й автоматична оптимізація файлів — при цій операції PostScript-

формат переводиться в PDF;  

перевірка всіх елементів.  

Після цього файл розміщається на одному з мережевих ресурсів. 

Для проведення спуску смуг на станції Signastation існує опція схеми розклад-

ки відповідно до робочого квитка; при цьому, природно, ураховується інформація 

з барвистих зон. Контрольний спуск смуг можна зробити на так званий пристрій 

FormProof. Звичайно це широкоформатні принтери OCE 9400, Gerber/Barco 

Impress, HP 2000CP і ряд інших. 

Коли документ попадає в систему, він конвертується у формат PDF і йому 

привласнюється робочий квиток. Квиток  прозорий для всіх програм, і поряд з 

функціями зберігання інформації про смугу він виконує відстеження  документа в 

мережі.  

У квитку наявні всі дані, які потрібні для виконання замовлення, наприклад 

розмір сторінки, інформація про кольороподіл, параметри для трепінгу й спуску 

смуг, настройки для виведення на різні пристрої й т.д. У робочий квиток може 

також вноситись інформація про тривалість обробки замовлення. 

Створений один раз, документ у форматі PDF з робочим квитком зберігається 

на диску й залежно від особливих вимог до додрукарської підготовки, друкування 

або брошуровочно-палітурним роботам може контролюватися або змінюватися. 

До останньої секунди перед виводом сторінки є можливість зміни змісту сторінок 

і параметрів друкування. Після задання остаточних параметрів замовлення, за до-

помогою функції Render, відправляється на відповідний вивідний пристрій. 

Перевірка, нормалізація (конвертування PostScript в PDF), трепінг, керування 

кольорами, робота із плашечними кольорами, вивід кольоропроб— всі ці функції 

поєднуються в робочому плані й виконуються одна за іншою.  

При здійсненні процедури спуску смуг система інтерпретує дані на початко-

вому етапі робочого потоку, відкладаючи рендеринг на момент, що безпосередньо 

передує виведенню. Окремі сторінки не прив'язані до вивідного пристрою, поки 

не приходить час відправлення їх на плівку або пластину (принцип схожий з ви-
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користовуваним у програмах DaVinci, LivePicture, ArtPro і деяких інших). Якщо в 

останній момент раптом з'являється необхідність змінити розкладку смуг, то замі-

на відбувається тільки в шаблоні. Такий спосіб внесення змін є гнучким і ефекти-

вним інструментом керування додрукарськими роботами.  

Архітектура Prinergy побудована на принципі «клієнт/сервер»; підтримка здій-

снюється через базу даних. Завдання, які вимагають інтенсивної експлуатації 

комп'ютерного процесора, можуть бути автоматично розподілені між декількома 

серверами, щоб існуюче апаратне забезпечення можна було використати самим 

оптимальним чином. За допомогою бази даних Oracle можна управляти прохо-

дженням і встановлювати пріоритети, ґрунтуючись на імені замовника або роботі. 

Працювати із системою можуть одночасно кілька операторів, при цьому сама 

система є масштабована, тобто має можливість включення у вже існуючий робо-

чий простір додаткових серверів або робочих станцій, що називається модним 

словосполученням «на ходу». Програмне забезпечення в цьому випадку функціо-

нує на декількох комп'ютерах, значно збільшуючи продуктивність. При необхід-

ності можна додавати програмні компоненти — тоді система автоматично пере-

розподіляє навантаження на ресурси. 

Якщо розглядати систему в цілому, то першим етапом робочого потоку є пере-

вірка файлів. На цьому етапі система нормалізує вхідний файл, перетворюючи 

його в готовий до подальшої обробки PDF, а також виконує серію перевірочних 

операцій. PostScript- і PDF-файли приймаються безпосередньо, файли CT/LW або 

TIFF/IT перенаправляються в програмне забезпечення CEPSLink. Prinergy оптимі-

зує, перевіряючи доступність зображень високої роздільної здатності  й шрифтів. 

Якщо OPI-функція або впровадження шрифтів не підтримуються, Prinergy видає 

операторові повідомлення про помилку.  

Далі виконується корекція кольору з урахуванням можливостей пристрою ви-

ведення або друкарської машини. Якщо буде потреба Prinergy автоматично тран-

сформує будь-який додатковий колір в триадний. 

Наступна операція, що виконує система — автоматичний трепінг. Заданий в 

«супровідному квитку», процес проходить у фоновому режимі й починається від-
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разу після конвертування файлу в окремі PDF-сторінки. У той же час оператор 

може виконувати трепінг в інтерактивному режимі, а також використовувати 

TrapEditor для внесення коректив у сторінки, що вже пройшла автоматичний тре-

пінг.  

Трепінг в PDF відбувається в 6-10 разів швидше, ніж у раструючих процесо-

рах, що працюють із PostScript. Природно, що вся інформація при цьому зберіга-

ється, а при зміні умов або способу друкування параметри можна змінювати. 

Система здійснює підтримку до 20 додаткових кольорів для кожного зобра-

ження. При цьому керування кольорами здійснюється за допомогою ICC-

профілів, а користувач може визначити для будь-якого елемента смуги свій про-

філь. Величини трепінга можуть задаватися в програмах верстання або обробки 

ілюстрацій. Prinergy визначає первісні установки, і якщо буде потреба їхньої змі-

ни, то користувач введе потрібні значення. 

Нарешті, Prinergy створює невеликі переглядові зображення, а для записуючо-

го пристрою система «на ходу» виконує перетворення PDF-сторінок, з урахуван-

ням інформації в робочих квитках, у бітові карти. Prinergy працює з алгоритмами 

растрування HQS Screening, Diamond Screening, Staccato і MegaDot.  

Після виконання всіх перерахованих операцій Prinergy запускає у виробництво 

готові PDF-сторінки. Тепер можна виводити кольоропроби й виконувати спуск 

смуг. Для розкладки знову необхідні робочі квитки, створені, наприклад, на 

Signastation, PREPS або в будь-якім іншім програмнім забезпеченні, сумісному з 

форматом Portable Job Ticket. Як тільки сторінкам присвоюється схема розкладки, 

результати виводяться на монітор або прободрукуючий пристрій. 

Prinergy автоматично створює колірні профілі для друкованих видань  у фор-

маті файлів CIP3/PPF. Це дозволяє встановлювати контрольні зони подачі фарби 

без сканування друкованих пластин, а скористатися флеш-картою із записаною 

інформацією й помістити її в електронну систему керування друкарською маши-

ною. 

На додаток до автоматизації друкарського циклу робіт існує можливість авто-

матичного настроювання різальних машин Polar-Mohr за допомогою програмного 
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забезпечення Compucut і даних фірми Signastation. У найближчому майбутньому 

за допомогою файлів CIP3/PPF можна проводити настроювання фальцювальних 

машин.  

Використання в Prinergy технології й відкритих форматів дозволило здійснити 

інтеграцію не тільки з устаткуванням Heidelberg, але й з конкурентами. Система 

може працювати з фотоскладальними автоматами Scitex і AGFA. Правда, для 

першого випадку необхідно серверне програмне забезпечення Raster Blaster фірми 

Xitron, а в другому раструючий процесор Taipan.  

У якості аналогічних концепцій й програмних продуктів, що використають те-

хнологію Extreme, можна виділити фірму AGFA c системою Apogee і Scitex із си-

стемою Brisque Extreme. Основне розходження присутніх на ринку рішень поля-

гає в інтеграції фірмових настройок із основою — Extreme, що надають різні сер-

вісні функції, гнучкість і продуктивність. 

2.1.6 Формат Gif - формат зберігання графічних зображень (англ. 

GraphicsInterchangeFormat). Формат GIF здатний зберігати стиснені  без втрат зо-

браження у форматі до 256 кольорів, і призначений,  в основному, для креслень, 

графіків і т. п. 

Незалежний від апаратного забезпечення, формат GIF був розроблений в 1987 

році  фірмою CompuServe для передачі растрових зображень по мережах. В 1989 

році  формат був модифікований (GIF89a), були додані підтримка прозорості й 

анімації. GIF використає LZW-компресію, що дозволяє непогано стискати файли, 

у яких багато однорідних заливань (логотипи, написи, схеми).  GIF широко вико-

ристається на сторінках Всесвітньої Павутини. 

Зображення у форматі GIF зберігається  рядками, підтримується лише  формат 

з індексованою  палітрою кольорів. Стандарт розроблявся для підтримай 256-

колірної палітри. 

Підтримується можливість збереження більшої кількості кольорів за допомо-

гою анімаційного GIF з нульовою затримкою між кадрами. При цьому кожний 

кадр містить свою палітру. 
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Один із кольорів  палітри може бути оголошений «прозорим». У цьому випад-

ку, у програмах які підтримують прозорість GIF (наприклад, більшість сучасних 

браузерів), крізь піксели, що пофарбовані  «прозорим» кольором буде видно фон. 

«Напівпрозорість» пікселів (технологія альфа-каналу) не підтримується. 

GIF використає формат стиску LZW. Таким чином, добре стискуються зобра-

ження, рядки яких мають повторювані ділянки. Наприклад, зображення в яких 

багато пікселів одного кольору по горизонталі. Алгоритм стиску LZW відносить-

ся до форматів стиску без втрат. Це означає, що відновлені  з GIF дані будуть  то-

чно відповідати запакованим. Слід зазначити, що це вірно тільки для 8-бітових 

зображень із палітрою, для кольорової фотографії втрати будуть обумовлені пере-

кладом її до 256 кольорів.  

GIF дозволяє записувати зображення "через рядок" (Interlaced), завдяки чому, 

маючи тільки частину файлу, можна побачити зображення цілком, але з меншою 

роздільністю. Це досягається за рахунок запису, а потім  відтворення спочатку 

непарних  рядів пікселів і розтягування даних між ними, за  другим проходом від-

творюються парні ряди і  роздільна здатність  зображення в  браузері збільшуєть-

ся. Таким чином, задовго до закінчення завантаження файлу користувач може ма-

ти уяву про файл і  вирішити, чи варто чекати кінця завантаження.  

Формат GIF підтримує анімаційні зображення. Фрагменти являють собою пос-

лідовності декількох статичних кадрів, а також інформацію про те, скільки часу 

кожний кадр буде показаний на екрані. Анімація може бути закільцьована, тоді 

після останнього кадру буде знову показаний перший і так далі. 

2.1.7 Формат PNG (Portable Network Graphics) - растровий формат збереження 

графічної інформації, що використовує стиснення без втрат. PNG був створений 

для заміни формату GIF, графічним форматом, який не потребує ліцензії для ви-

користання. Зазвичай файли формату PNG мають розширення  png. 

Формат PNG зберігає інформацію у стиснутому вигляді, при цьому стиснення 

проводиться без втрат якості, на відміну від формату JPEG. Формат PNG спроек-

тований для заміни застарілого і більш простого формату GIF, а також у деякій 

мірі, для заміни більш складного формату TIFF . 
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Формат PNG характеризується більш сильним рівнем стиснення для файлів з 

великою кількістю кольорів ніж GIF, але різниця складає близько 5-25%, чого не-

достатньо для абсолютної переваги формату, тому, що маленькі картинки GIF 

стискає не гірше. Існує також ще одна особливість GIF, яку не повторює PNG - це 

можливість збереження множинного зображення, особливо мультиплікації. Приз-

начення PNG - зберігати лише одне зображення. Для передачі множинних зобра-

жень використовується розширений формат MNG, опублікований в середині 1999 

року і який підтримується у різних прикладних програмах. 

Щодо історії формату, то вперше формат PNG запропонував Томас Боутелл у 

на конференції Usenet 4 січня 1995 року. Його пропозиція полягала у створенні 

вільного формату, який би не був гіршим за GIF і мав ряд переваг. Одразу через 

три тижні після публікації були розроблені три версії нового формату. Спочатку 

він мав назву PBF (Portable Bitmap Format), а нинішню назву отримав 23 січня 

1995 року. Вже в грудні того ж року специфікація PNG версії 0.26 була розглянута 

консорціумом W3C, а з виходом 1 жовтня 1996 року версії 1.0 PNG був рекомен-

дований у якості повноправного графічного формату, що використовується у 

комп'ютерних мережах. 

2.2  Програмні засоби для роботи  з  електронними виданнями 

 Для перегляду DjVu в наш час можна знайти немало зручних рішень. Най-

більш поширеними і, мабуть, вдалими є програми WinDjVu, DjVu Reader і DjVu 

Fancy Viewer.  

2.2.1 Програма DjView. Офіціальним, якщо так можна сказати, рідером для 

даного формату є програма DjView, версії якої доступні для різних платформ. Ця 

програма входить в універсальний пакет DjVuLibre, що пропонується на сайті 

djvu.org в якості базового рішення для роботи з «дежавю». 

Необхідно сказати, що ця штатна читалка досить непогано справляється зі сво-

їми обов’язками. Файли відкриваються швидко, помилок на сторінках майже не 

буває. Пропонуються різноманітні варіанти масштабування сторінок, їх перегляд 

по одній і розворотами, є і стандартні інструменти переходу на сторінки по їх но-
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мерам. Для швидкої навігації по документу слугує бокова панель, в якій можуть 

виводитись мініатюри сторінок, перелік розділів або система пошуку по шару 

розпізнаного тексту. Цікава функція DjView – можливість перегляду окремих ша-

рів файлу. Так, наприклад, можна залишити для «ознайомлення» тільки текстовий 

шар, відімкнувши зображення і фон сторінки. Іноді це підвищує зручність читан-

ня з екрану деяких документів з занадто хитромудрою версткою. Необхідний фра-

гмент зображення можна виділити, скопіювати і експортувати як окремий графіч-

ний файл.  

Підсистема друку документів в DjView досить проста. Можна вибирати пара-

метри кольоровості, зображення, його масштабування, а також вмикати друк ра-

мок. Друк декількох сторінок на одному аркуші не підтримується. Додаткові на-

лаштування програми також досить лаконічні, однак при бажанні можна визначи-

ти параметри гами вихідного зображення і перевизначити роздільну здатність мо-

нітора при перегляді DjVu-файлів.  

Якщо ви просто хочете читати такі файли і не пред’являєте додаткових вимог 

до можливостей програми,  то ця стандартна читалка підійде на роль додатку для 

повсякденної роботи, добре, що доступна вона, як кажуть, з «коробки». Не будемо 

забувати і про багатоплатфорність даної софтини. Ми ж прейдемо до її конкурен-

тів. 

2.2.2 Програма WinDjView. Мабуть найбільш популярною альтернативною 

DjView на платформі Windows в наш час є програма WinDjView 

(windjvu.sourceforge.net). Відзначимо, що розробники цієї софтини також пропо-

нують версію для Mac OS, яка називається MacDjView. Обидві програми поши-

рюються безкоштовно.  
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Рисунок 2.1- Перегляд електронного видання «Советское кино» у форматі 

DjVu за допомогою WinDjView 

Працює програма дуже швидко і відкриває файли без помилок. На відміну від 

DjView, вона розміщує документи  в межах одного вікна на вкладках, що зручно 

для одночасної роботи з декількома файлами. Переглядати сторінки книги можна 

поодинці, а також у вигляді єдиної стрічки. Доступні швидкі зміни масштабу пе-

регляду, а також поворот сторінок – для цього на панель інструментів винесено 

декілька спеціальних кнопок. Корисний також режим «Виділити і збільшити», що 

дозволяє швидко розглянути в збільшенні необхідний фрагмент відкритої сторін-

ки. Підтримується перегляд певних шарів DjVu-файла. 

WinDjView дозволяє робити для файлів власні закладки, які можна за-

безпечити текстовими поясненнями. Це зручно, якщо автор видання не передба-

чив для своєї книги зміст, що трапляється досить часто. В налаштуваннях додатку 

можна зробити резервну копію своїх закладок і анотацій у вигляді файлу *.reg. 
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Система друку цієї програми виконана набагато зручніше, ніж в стандартному 

DjView. Тут є всі необхідні налаштування: масштабування, можливість друку де-

кількох сторінок на аркуші з вибором точних параметрів їх розміщення, автома-

тична орієнтація сторінок при друці, а також обрізка  країв. 

Для перегляду документів DjVu в браузері пропонується офіційний безкошто-

вний плагін, розроблений фірмою LizardTech для операційної системи Windows і 

Мас OS. Завантажити його можна на сайті djvu.org. Є інша альтернативна пропо-

зиція для різних версій Linux, а також Symbian. 

2.3  Інструменти створення  DjVu-файла 

Вибір інструментів створення «дежавю»-файлів зараз достатньо широкий. Як-

що орієнтуватися на використання тільки вільно розповсюджуваних додатків, то 

найкращим джерелом таких програм стане каталог DjVuSoft (www.djvu-

soft.narod.ru). Там можна знайти посилання на всі необхідні програми, більшість з 

яких поставляються з відкритим кодом, ряд статей по використанню формату 

DjVu, а також форум. 

2.3.1  Програма DjVu Small. Будемо виходити з того, що сторінки потрібної 

книги ви уже відсканували, зберегли їх в одному зі звичних графічних форматів 

(TIFF, JPEG чи іншому), і тепер вам залишилось тільки зібрати їх в єдиний DjVu-

файл. Почнемо огляд з програми DjVu Small. Цей додаток розміром всього в пів-

тора мегабайта містить консольні утиліти для кодування графічних файлів у фор-

мат DjVu, декодування DjVu-файла в інші графічні формати, а також зручний ін-

терфейс для управління цими утилітами в комплекті з підбіркою допоміжних ін-

струментів, що полегшують процес обробки сканів. Бонус програми – її портати-

вність: вона не вимагає інсталяції і не зберігає на комп’ютері ніяких додаткових 

налаштувань. Даний пакет дуже простий у використанні і має в своєму розпоря-

дженні детальну довідку російською мовою. 

Швидше за все, основним режимом роботи з DjVu Small у вас буде пакетне ко-

дування в єдиний файл групи відсканованих сторінок. Для виконання даної опе-

рації знадобиться тільки вказати шлях до файлів сканів і вибрати один із запропо-

http://www.djvu-soft.narod.ru/
http://www.djvu-soft.narod.ru/
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нованих профілів кодування – все інше програма зробить самостійно. При бажан-

ні можна попрацювати з налаштуваннями кодерів, однак необхідність в цьому ви-

никає рідко. Тому відмітимо тільки, що для коректного розташування сторінок в 

майбутньому DjVu-файлі краще попередньо дати всім файлам  імена в стилі 

«0001, 0002, 0003…», що звільнить вас від зайвих помилок.  

2.3.2  Профілі кодування.  Профіль кодування - це зумовлений набір опцій 

DjVu- кодування. У кожен профіль може реально входити до десятка різноманіт-

них параметрів. При цьому ці параметри найбільш оптимальним чином збалансо-

вані - залежно від виду кодованих сканів. Сенс профілів кодування полягає в то-

му, що користувач повинен вибрати найбільш відповідний профіль кодування за-

лежно від виду кодованих сканів. Профілі кодування були розроблені в компанії-

власнику прав на формат DjVu. Детальний аналіз сенсу і ефекту від застосування 

кожного профілю не входить у задачі дослідження.  

 

Рисунк 2.2 - Схема работи в DjVu Small 

Проте, не все так складно - з вибором правильного профілю. Досвід показує, 

що з цим питанням можна сильно не морочитися. Для кодування в DjVu сканів 

паперових книг ми рекомендую використати профіль User BW. Цей профіль оп-

тимальний для чорно-білих сканів - тобто якраз для випадку більшості сканів па-

перових книг. Профіль User BW знаходиться безпосередньо під профілем Default 
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в списку профілів. Цей профіль було зроблено  для зручності користувачів, він 

забезпечує найбільше стискування при хорошій якості. 

Для кодування в DjVu кольорових сканів (фотографій або обкладинок книг) 

рекомендується використати профіль Photo. Він створює DjVu-файл максималь-

ного розміру - проте з  хорошою візуальною якістю. Якщо Ви утруднюєтеся з ви-

бором профілю кодування - те використайте профіль Default(що в перекладі  

означає "За умовчанням"). При декодуванні DjVu- файлу вибирати профіль коду-

вання не треба. 

 

Рисунк 2.3 - Вибір профілю кодування 

2.4 Інструменти обробки сканованих зображень 

2.4.1 Програма Scan Tailor. Scan Tailor призначений для обробки сканів.  

Програма може в ручному або автоматизованому режимах виконувати такі опера-

ції:  

1) Створення нового проекту;  

2) Виправлення орієнтації сторінок; 

3) Розрізання розвороту на сторінки. Scan Tailor автоматично намагається ви-

значити межі між сторінками. При наявності неточностей їх можна виправи-

ти вручну;  

4) Виправлення перекосів  сторінок – відбувається автоматично. Для зручності 

на сканованих сторінках при цьому накладається ―аркуш в клітинку‖; 
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5) Визначення корисної області, щоб відсікти зайві порожні місця. Це досить 

довгий процес, який може тривати від одиниць до десятків хвилин, залежно 

від обсягу видання; 

6) Створення макету сторінки (розмір полів у відсканованого тексту і вирівню-

вання на сторінці). Ця операція займає кілька секунд; 

7) Виведення результуючих файлів. Тут можна задати  коригування на зразок 

видалення плям. У результаті програма створює папку out, куди зберігає 

отримані файли теж у форматі TIFF.  

 

 

Рисунк 2.4 – Один з етапів обробки сканів (поділ розвороту на 2 сторінки) 

Відмітимо ще одну цікаву  функцію даної програми – її здатність автоматично 

визначати і відділяти одна від одної зони тексту та ілюстрацій на сканованих сто-

рінках. Відмітимо, що процес виділення зон йде дещо повільно, тому будьте гото-

ві, що обробка великої книги насиченої ілюстраціями не відбудеться миттєво. 

 При необхідності можна виправити результат роботи програми, самостійно 

окресливши зони ілюстрацій. Слід відмітити, що у випадку не зовсім вигадливої 

верстки втручатися в роботу Scan Tailor доводиться досить рідко. Проблеми ви-

никали зі сторінками, що мають окрему орієнтацію (наприклад, якщо у виданні 

більша кількість сторінок була представлена книжковою орієнтацією, а деякі, з 

ілюстраціями і таблицями - альбомною). 

Зауваження: для коректного проходження наступних етапів створення книги 

для всіх сторінок на останній стадії обробки («Виведення») в Scan Tailor повинні 

бути задані певні параметри: увімкнені режими «Змішаний» і «Кольоровий-



58 

 

сірий». Оброблені зображення Scan Tailor зберігає в теці з іменем Out, яка ство-

рюється в каталозі з вихідними сканами. 

2.4.2  Програма Book Restorer. В програмі  Book Restorer 4.2.1 існують на-

ступні процедури обробки (по аналогії з іншими програмами обробки зображення 

ці процедури називають «інструментами реставрації»: корекція гістограми, визна-

чення зон, бінаризація, конвертація кольорів, колориметрична крива, обрізка, по-

ворот, видалення шуму (пилу, очищення фону), фільтрація, видалення слідів па-

льців, геометрична корекція, зміна колірної моделі,  профіль сканера, освітленість 

та контраст, зміна освітленості, негатив, оптична корекція, використання скриптів 

фотошопу, полярність, зміна розміру, трансформація та OCR Module для оптич-

ного розпізнавання текстових блоків [44].  

Ключовими особливостями програми, за твердженням розробників, що 

орієнтуються на її промислове використання, є: 

1) імітування структури книги; 

2) можливість обробки і виведення в потоковому режимі в якості фоново-

го процесу(при використанні модуля автоматизації); 

3) створення  "скриптів" -  наборів  процедур для  однотипної обробки 

однакових за якістю сторінок. 

Book Restorer є програмою з унікальною можливістю для виправлення геоме-

тричних спотворень. Така процедура, на жаль, відсутня в якій-небудь іншій дос-

тупній програмі. У Book Restorer також непогано реалізована адаптивна бінариза-

ція. Певний інтерес представляє  і процедура корекції освітленості, яка, хоча і є в 

програмах-аналогах, але працює по-іншому. Крім того,  важливою відмінністю 

Book  Restorer від  іншого програмного забезпечення є його інтуїтивна зрозумі-

лість[45]. 
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Рисунок 2.5 – Головний інтерфейс  програми Book Restorer 4.2.1 

 

В процесі роботи Book Restorer створює файли, в котрих зберігається інфор-

мація  про структуру книги, про стилі, про якість обробки і ведеться лог операцій. 

Крім того, Book Restorer створює тимчасові файли графічних зображень, що відо-

бражають процес редагування відсканованих зображень.  
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а) 

 
б) 

 

Рисунок 2.6 –  а) Сканована сторінка з перекошеними рядками.  

б)  Виправлення перекошених рядків програмою  Book Restorer 

2.4.3  Програма  Scan Кromsator. Альтернативою зв’язки Scan Tailor + Scan 

Tailor Ріс може слугувати програма Scan Кromsator. Призначення у неї аналогічне 

– обробка сканів і розділення їх на пари окремих зображень для тексту та ілюст-

рацій. На відміну від Scan Tailor, дана програма не вміє автоматично визначати на 

сторінках зони ілюстрацій – це доводиться робити вручну. З іншого боку, резуль-
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татом роботи будуть уже готові пари зображень, і звертатись до додаткових про-

грам не доведеться. У випадку книг з невеликою кількістю ілюстрацій дана про-

грама може стати привабливим рішенням. 

 
Рисунок 2.7 – Інтерфейс програми Scan Кromsator 

2.5 Технологія роздільної обробки текстової та ілюстраційної зон 

2.5.1 Інструменти розділення  сканованих зображень на текстову та ілю-

страційну зони. Тут необхідно зробити важливу замітку: DjVu Small не вміє са-

мостійно розділяти графічні файли на шари, і за замовчуванням весь контент кни-

ги буде кодуватися з однаковими налаштуваннями стиснення. Це нормально, як-

що ваша книга містить тільки текст. У випадку ілюстрованого видання задача 

ускладнюється. Для того, щоб скористатися всіма перевагами «дежавю», знадо-

биться попередньо розділити сканований документ на текстову та ілюстраційну 

зони. Для розв’язання такої задачі необхідне використання декількох інших про-

грам: Separator, Split, Layer Tailor.  
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Рисунок 2.8 – Інтерфейс програми Separator для розділення сканованого 

документа на текстову та ілюстраційну зони 

У загальному випадку процес виглядає так: спочатку у вихідних сканах вирі-

заються всі ілюстрації, після чого текст, що залишився, конвертується в DjVu, а 

потім на місце пропущених ілюстрацій «підклеюється» шар з окремо оброблени-

ми картинками. Для такої технології можна використовувати зв’язку з окремо 

розповсюджуваних програм Scan Tailor, Separator DjVu, Imager. 

Зазначимо, що ілюстрації  та текстова частина обробляються різними мето-

дами та інструментами. Так ілюстрації ми можемо обробляти у сторонній програ-

мі, наприклад, Photoshop  чи Gimp. Текстову ж частину слід перевести у чорно-

білий вид, видалити шум, зробити згладжування контурів літер і т. д.  

 
Рисунок 2.9 – Фрагмент скана обробленого в програмі Scan Tailor у ре-

жимі «Змішаний» 
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а) 

 
б) 

Рисунок 2.10 – Розділення сканованого документа на а) текстову та б) 

ілюстраційну зони 

2.5.2 Програма DjVu Imager.  Для об’єднання в єдиний файл «текстової» за-

готівки і окремих ілюстрацій – неважливо, отримані вони за допомогою 

ScanTailor чи ScanKromsator - призначена третя програма DjVu Imager. 

В її налаштуваннях буде потрібно вказати шлях до файлів з ілюстраціями, а 

також задати в полі «Джерело» адресу уже закодованого нами раніше DjVu-файлу 

з текстовим шаром. В «ДЗФ» («Дільник роздільної здатності заднього фону») і 

«Якість заднього фону» можна вказати для шару з ілюстраціями свої власні пара-

метри стиснення, що відрізняються від параметрів текстового шару. Після запуску 

кодування програма створить новий файл електронної книги, в якому на пусті мі-

сця в текстовому шарі будуть підставлені ілюстрації з підвищеною якістю. Це 

стане останньою операцією в нашому процесі – ми отримаємо книгу з різною, не-

обхідною нам якістю шарів. 
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Рисунок 2.11 – Інтерфейс програми DjVuOCR 

2.6 Технологія впровадження в електронний документ системи по-

шуку та навігації 

2.6.1 Створення в електронному документі текстового шару. Доробити 

книгу у форматі DjVu можна впровадженням в неї шару розпізнаного тексту. За-

вдяки йому, зокрема, можна буде реалізувати таку корисну можливість, як повно-

текстовий пошук по виданню та копіювання фрагментів документа. Крім того, 

розпізнаний шар може слугувати основою для генерації заголовка до книги, за 

допомогою якого можна буде швидко орієнтуватися в об’ємному документі.  

Для створення додаткового текстового шару спочатку знадобиться розпізна-

ти відскановані сторінки за допомогою будь-якого доступного OCR-пакета. Далі 

за справу береться пограма DjVuOCR; вона оптимізована для роботи з пакетом 

Fine Reader. Використовувати її дуже просто: достатньо вказати шлях до проекту 

Fine Reader і відповідного DjVu-файлу. 
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Рисунок 2.12 – Інтерфейс програми DjVuOCR 

2.6.2 Впровадження гіперпосилань  у таблицю змісту та предметний 

(іменний) покажчик. Дану операцію  можна довірити програмі DjVu Hyper-

links Editor. Вона використовує розпізнаний текстовий шар вказаного DjVu-

файла для створення змісту книги або ж алфавітного покажчика до неї. Підт-

римується як автоматичний, так і ручний режим роботи.  

Принцип дії: 

1. Програма працює тільки з такими DjVu- книгами, які містять впровадже-

ний текстовий OCR- шар(бажано програмою DjVu OCR 2.1); 

2.  Користувач указує програмі місцезнаходження сторінок DjVu- книги, що 

містять  зображення змісту (чи покажчика) початкової паперової книги, а та-

кож уводить деякі опції; 

3.  Потім програма повністю автоматично робить наступне: 

а) Прочитує впроваджений текстовий OCR- шар з вказаних сторінок 

таблиці змісту   DjVu- книги; 

б) Аналізує цю інформацію, генерує на її основі гіперпосилання; 

в) Вставляє ці гіперпосилання в дані сторінки  таблиці змісту DjVu- кни-

ги. 

У результаті виходить навігаційний механізм для роботи з DjVu- книгою - 

на сторінках з зображеннями змісту початкової паперової книги з'являються 

гіперпосилання для переходу на відповідні сторінки DjVu-книги. Тим самим 
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досягається найбільше наближення до використання змісту початкової папе-

рової книги. 

 
Рисунок 2.13 – Інтерфейс програми DjVu Hyperlinks 

 

При допомозі програми Pdf&Djvu Bookmarker у словник було впроваджено 

ефективну систему пошуку та навігації (рис. 2.14). 

2.6.3 Впровадження пошукової системи в електронні видання довідко-

вого характеру. За вищенаведеною схемою можна оцифрувати друковане видан-

ня довідкового характеру (зокрема, створити тлумачний словник) у графічному 

форматі DjVu.  Для ефективної роботи з отриманим електронним словником було 

здійснено огляд ряду програм, які допомагають оснастити його навігацією: 

DjvuDic, BookmarkTool, PdfFactory, Pdf&Djvu Bookmarker тощо [37, 39,40]. Вибір 

було зупинено на останній. Адже Pdf&Djvu Bookmarker – програма, призначена 

для автоматизованого створення дерева змісту відразу для DjVu і PDF-файлів, то-

му алгоритм процесу накладання пошукової системи на електронні видання 

спрощується. 
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Рисунок 2.14 – Вигляд електронної версії словника у форматі DjVu з впро-

вадженим деревом навігації 

 

Допоміжний текстовий файл для програми Pdf&Djvu Bookmarker 
…………………………………………………………………………. 

Ч 190 

ЧАС ДОМОГОСПОДАРКИ 190 

"ЧАС ПІК" 190 

ЧАС (ХРОНОМЕТРАЖ) РАДІО-, ТЕЛЕПЕРЕДАЧІ 190 

ЧАСТИНА АУДИТОРІЇ 191 

ЧАСТОТА 191 

ЧВЕРТЬ ШОУЇНГА 191 

ЧЕТВЕРТА СТОРІНКА ОБКЛАДИНКИ 191 

ЧИСТА АУДИТОРІЯ 191 

 

Ш, Щ 193 

ШАПКА 193 

ШАХОВА ПОЗИЦІЯ 193 

ШИФР 193 

ШИФРОВКА РЕКЛАМНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ 193 

ШІСТНАДЦЯТА ЧАСТИНА 193 

ШКАЛА EQ 193 

ШКАЛА ЛЕКАРТА 194 

ШКАЛА УПОДОБАНЬ 194 

ШМУЦТИТУЛ 194 
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Я 196 

ЯРЛИК 196 

ЯРМАРКА 196 

ЯРМАРКА ЗРАЗКІВ 197 

ЯРМАРКОВИЙ КОНТИНГЕНТ 197 

ЯСКРАВІСТЬ КОЛЬОРУ 197 

ЯЩИК 197 
………………………………………………………………….. 

  

 

2.7  Контрольні питання 

1)  Сучасні типи сканерів та їх основні характеристики 

2)  Характеристика книжкових сканерів різних виробників 

3)  Характеристика основних форматів електронних видань  

4)  Сфери використання  форматів  PDF та DJVU 

5)  Формат PS та його використання вполіграфії 

6)  Характеристика  форматів GIF та  PNG 

7)  Програмні засоби для роботи з електронними документами у форматі 

DJVU.  Програми DjView та WinDjvu 

8) Алгоритм створення  DJVU-файла. Профілі кодування 

9) Програмні засоби для роботи з електронними документами у форматі  PDF  

10)  Сучасні медоди створення файлів PDF  

11) Методи обробки сканованих зображень. Характеристика основних програ-

мних та апаратних засобів 

12) Технологія роздільної обробки текстової та ілюстраційної зон 

13)  Характеристика сучасних технологій упровадження в електронний доку-

мент системи пошуку та навігації 

14)  Система навігації у таблиці змісту та предметному (іменному) покажчику 

10) Специфіка підготовки електронних видань довідкового характеру
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3  ЗАСОБИ ТА МЕТОДИ ПІДГОТОВКИ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ  

3.1 Порівняльна характеристика скануючих пристроїв  

3.1.1 Сканери типу CCD (Charge-Coupled Device, пристрій із зарядовим зв'яз-

ком - ПЗС) - світлочутливий елемент являє собою вузьку смужку з безлічі фото-

датчиків, на яку при скануванні на кожному кроці двигуна відбивається від доку-

мента і через систему дзеркал попадає світло від лампи, встановленої на каретці. 

На кожному кроці каретки сканер фіксує один горизонтальний рядок оригіналу, 

розбитий у свою чергу на певну кількість пікселів на CCD-лінійці. Підсумкове 

зображення, складене із рядків, можна уявити як  мозаїку з пікселів однакового 

розміру і різного кольору. Для проектування зображення з підсвіченого оригіналу 

на CCD-лінійку використовується спеціальна оптична система з об'єктиву і декі-

лькох дзеркал [16-22] . 

3.1.2 Сканери типу CIS (Contact Image Sensor, контактний датчик зображен-

ня)- світлочутливий елемент являє собою лінійку однакових фотодатчиків, рівну 

по ширині робочому полю сканування, які безпосередньо сприймають світловий 

потік від оригіналу. Оптична система - дзеркала, заломлююча призма, об'єктив - 

повністю відсутня. 

Mustek Be @ rPaw 1200CU Plus - планшетний сканер для домашнього викорис-

тання. У сканері використовується CIS-матриця (Contact Image Sensor). Апаратна 

роздільність: 600х1200dpi. 

Epson Perfection 1270 - планшетний сканер, призначений для домашніх корис-

тувачів. У сканері використовується кольоровий лінійний датчик CCD (Charge-

Coupled Device). Апаратна роздільність:  1200х2400dpi [16-22]  . 

3.1.3  Дослідження в області геометричних та колірних спотворень. Щоб 

порівняти сканери CCD і CIS стосовно оцифрування друкованих видань, ми взяли 

для прикладу один і той же   розворот середини книжки, який розміщений на різ-

ній висоті  від кромки палітурки до скла сканера.  Режим сканування:  відтінки 

сірого з роздільністю 300 dpi.  Фільтри постобробки в драйверах відключені. 

Отримані скани обробці не піддавалися, окрім обрізки й перетворення у формат 
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jpg. На рисунках показані спотворення сканованих зображень для сканерів типу 

CCD і CIS  у залежності від ступеня прилягання матеріалу до скла. 

 

Рисунок 3.1 - Хороший притиск: 6 мм від скла до кромки палітурки. Лінія ска-

нування перпендикулярна рядкам 

 

Рисунок 3.2- Середній притиск: 20 мм від скла до кромки палітурки. Лінія ска-

нування перпендикулярна рядкам 
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Рисунок 3.3 - Без притиску: 38 мм від скла до кромки палітурки. Лінія скану-

вання перпендикулярна рядкам 

 

Рисунок 3.4 - Без притиску: 38 мм від скла до кромки палітурки. Лінія скану-

вання паралельна рядкам 

CCD-сканери мають ряд незаперечних переваг перед CIS-моделями. По-перше, 

вони забезпечують більшу (приблизно у 10 разів) глибину різкості. Це означає, що 

з CCD-сканером 3-мірні об'єкти,  книги та журнали будуть скановані з хорошою 

різкістю. При скануванні CIS сканером сканований об'єкт повинен бути максима-

льно плоским, інакше отримане зображення буде розмите і нерізке. По-друге, во-

ни забезпечують кращу чутливість сприйняття  відтінків. По-третє, термін служби 

таких сканерів значно більший. CCD сканери забезпечують стабільно високу 

якість сканування протягом більше 10 тис. годин.  
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Рисунок 3.5- Об'ємне сканування CCD-сканером 

На даний  час  у CIS сканерів спостерігається падіння яскравості в середньому 

на 30% після декількох сотень годин роботи. По-четверте, CCD-сканери мають 

більш високу роздільну здатність. Для об'єктивності зазначимо, що розробники і 

конструктори обох типів сканерів не перестають удосконалювати свої вироби, 

тому змагання між ними ще не закінчилося абсолютною перемогою одного з уча-

сників.  

Навіть при відносно хорошому притиску об'єкта сканування до  планшета CIS-

сканер розмиває місця, що  знаходяться досить близько  від скла. Мала глибина 

різкості обумовлена  відсутністю оптики - назва "контактний датчик" говорить 
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сама за себе. Можна було б притиснути трохи сильніше і проблема пропаде, ви-

рішать деякі. Ось тут то ми і зробимо помилку! Через те, що каретка з іншого бо-

ку дуже близько притискається до скла, найменший прогин планшета може при-

вести до пригальмовування каретки і в результаті утворюються  "здавлені" про-

міжки. Якщо скануємо простий текст для подальшої обробки в програмі OCR - це 

ще пів біди, а от якщо скануємо графік або схему - хорошого мало.  

 

Рисунок 3.6 - Скан сильно притиснутого  тексту. Лінія сканування паралельна 

рядкам 

Крім малої глибини різкості (через відсутність оптики) у CIS-сканера є ще 

один принциповий недолік - невеликі зазори між сусідніми фотодатчиками. Щоб 

зробити його менш помітним CIS-матрицю фокусують трохи нижче площини 

планшета, тобто CIS-сканери спочатку дають злегка розмитий (згладжений) ре-

зультат. Прояв цього недоліку стає помітним на деяких ділянках зображення, що 

втратили різкість. 

А у CCD-сканера навпаки є недолік пов'язаний з наявністю оптики - різний хід 

променя (різну відстань) при скануванні зображення в центрі і по краях. Спотво-

рення від цієї особливості CCD-сканера на зображенні починає виявлятися тільки 

якщо об'єкт сканування відходить від планшета. Тобто проблеми з геометрією у 

CCD-сканера починаються там же, де починаються проблеми з різкістю у CIS-

сканера. Але навіть сильно спотворене зображення CCD-сканера придатне до за-

стосування, на відміну від розмитого зображення CIS-сканера (див. рис. 3.1-3.4 ). 

Ще один з часто званих недоліків CCD-сканера - тривалий час розігріву  лам-

пи.  Через те, що лампа виділяє тепло, на внутрішній поверхні скляного планшета 
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з плином часу з'являється наліт, який потрібно чистити, інакше на зображенні 

з'явиться синява і нечіткість. Висновок: включати CCD-сканер в розетку слід за-

здалегідь. 

Як одне з достоїнств CIS-сканера вказують на його постійну готовність до ро-

боти.  Використання CIS-матриці не тільки помітно зменшує габарити і вагу при-

строю, але і дозволяє використовувати живлення від комп'ютера через USB-

інтерфейс. Крім того CIS-сканери працюють, як правило, набагато тихіше. Хоча 

плата за менший шум - повільність. 

Вважається, що відсутність оптики робить CIS-сканер менш чутливим до зов-

нішніх механічних впливів, тобто його важче зіпсувати неакуратною поведінкою. 

Але слід врахувати також і те, що скло  у такого сканера часто тонше, ніж у його 

конкурента з оптикою [20]. 

Таблицѐ 3.1 – Переваги та недоліки сканерів з різними оптичними 

системами CCD та CIS  

Тип  

світлочутливого  

елемента 

Переваги Недоліки 

CCD 

1. CCD-сканер забезпечую велику глибину 

різкості. При скануванні товстої книги те місце 

палітурки, ѐке зазвичай складно повністя 

притиснути до скла (корінець), буде відскано-

ване з прийнѐтноя ѐкістя.  

2. CCD-сканер забезпечую велику чутли-

вість до відтінків кольорів.  

3. ПЗС-сканери маять великий термін слу-

жби. Як правило – 10 000 годин.  

1. Велика чутливість до меха-

нічних дій.  

2. Складність оптичної систе-

ми може потребувати калібру-

ваннѐ і/або очищеннѐ від части-

нок пилу, через певний час екс-

плуатації. 
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Тип  

світлочутливого  

елемента 

Переваги Недоліки 

CIS 

1. Сканер досить тонкий через відсутність 

оптичної системи. 

2. Виробництво CIS-элементів обходитьсѐ 

дешево. 

3. Оскільки в CIS-сканері ртутна лампа замі-

нена світлодіодами, відсутній окремий блок 

живленнѐ (сканер отримую живленнѐ по USB-

кабеля), сканер постійно готовий до роботи і 

маю достатньо високу швидкість скануваннѐ . 

4. Відсутність потреби в додатковому жив-

ленні з розетки робить сканер мобільним. 

5. CIS-сканери працяять, ѐк правило, наба-

гато тихіше. 

6. Вважаютьсѐ, що відсутність оптики робить 

CIS-сканер менш чутливим до зовнішніх меха-

нічних дій. 

1. Через відсутність оптичної 

системи, світлочутливий елемент 

маю малу глибину різкості. Скану-

ваннѐ товстих книг ускладнене, 

оскільки носій повинен бути мак-

симально щільно притиснутий до 

скла. 

2. CIS-сканер втрачаю прибли-

зно 30% ѐскравості післѐ 500-700 

годин роботи.  

3. CIS-сканер, ѐк правило, маю 

менший колірний обхват, ніж 

CCD. 
 

 

 

3.2  Оптимальний  вибір скануючого  пристрою 

Оскільки велике значення для  електронного видання має якість зображен-

ня, то потрібно акцентувати увагу на сканері, який використовуватиметься для 

сканування друкованого оригіналу. 

Для прикладу (щоб зробити оптимальний вибір) для порівняння було 

взято два планшетних сканери HP ScanJet 5590 та Epson GT-1500 [18-20]. 

Порівняння було проведено за наступними показниками продуктивності: 

1. Розмір області сканування, мм 

2. Оптична роздільна здатність, dpi 

3. Діапазон оптичних густин 

4. Глибина кольору, біт  

5. Максимальний час сканування, с 

Параметри сканерів наведені в таблиці 3.2, а пелюсткова діаграма зобра-

жена на рисунку 3.6. 



76 

 

Таблиця 3.2 – Параметри планшетних сканерів HP ScanJet 5590 та 

Epson GT-1500 

№ 

п/п 

Планшетний 

сканер 

Оптична 

роздільна 

здатність, 

dpi 

Діапазон 

оптичних 

густин 

Глибина 

кольору, 

біт 

Максима-

льний час 

сканування, 

с 

Вага, кг
 

1 
HP ScanJet 

5590 
11000 4,0 48 20 4 

2 
Epson GT-

1500 
8000 3,8 48 15 4 

 
 

Рисунок 3.7 – Пелюсткова діаграма порівняння планшетних сканерів HP ScanJet 

та Epson GT-1500 
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З пелюсткової діаграми видно, що обидва сканери не сильно відрізняються 

за обраними критеріями. Проте, виходячи з того, що показник маса не впливає на 

показник якість сканованих зображень, а показник оптична роздільність має бі-

льше значення, рекомендується за пелюстковою діаграмою обрати сканер 

HP ScanJet 5590. 

3.3  Дослідження в області налаштування скануючих пристроїв 

3.3.1  Визначення роздільної здатності.  Як відомо роздільна здатність скано-

ваного зображення прямо пропорційна об’єму файлу, а файл великого об’єму по-

требує потужного  комп’ютера. Потрібно знайти компромісне рішення. Одне з 

правил сканування таке: щоб досягти найбільшої чіткості, необхідно сканувати з 

роздільною здатністю, яка кратна роздільній здатності сканера. Наприклад, якщо 

сканер має оптичну роздільну здатність 600 dpi (600 × 1200 dpi), слід обирати роз-

дільну здатність 75, 150, 300, 600 або 1200 dpi. Тобто у цьому випадку ділення бу-

де без остачі, тому якість обробки буде вища. Для кожної задачі слід застосовува-

ти відповідну роздільну здатність (табл. 3.3). 

Якщо зображення призначене для друку топографічним способом, його розді-

льна здатність повинна в півтора рази перевищувати щільність растра пластини – 

при використанні стандартної АМ-технології растрування. При використанні ЧМ-

технології (стохастичного) растрування лінеатура множиться на 1,2. Це відно-

ситься до струменевих принтерів. В залежності від ситуації можна використову-

вати таку роздільну здатність чи максимальну роздільну здатність сканера. В по-

дальшому цю величину можна буде змінити. 

Встановивши роздільну здатність слід перейти до попереднього перегляду і 

вибору режиму сканування. 

 Таблиця 3.3 – Вибір роздільної здатності під конкретну задачу 

Задача Роздільна здатність 

Розпізнавання тексту 75 – 300 

Виготовлення бланків, візиток, фотографій,  

журналів 

300 – 600 
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Теж, але при збільшенні зображення 600 – 1200 

Web-дизайн 75 – 300 

Сканування якісних оригіналів для поліграфії 600 – 2000 

Сканування слайдів і негативних фотоплівок 1200 і вище 

 

Необхідно правильно виставити матеріал для сканування на планшеті. Зазви-

чай фотографію розміщують на край сканера для вирівнювання за його лінійками. 

Але насправді лампа сканера нерівномірно освітлює оригінал, тобто на краях 

планшета освітлення слабше. Відповідно, інформація, яка захоплюється біля біч-

них лінійок сканера спотворюється. Отже, слід покласти фотографію на середину 

скла сканера і перевірити чи рівномірне сканування. Якщо ні, то обробити отри-

мане зображення у будь-якому редакторі зображень, наприклад у Photoshop [19, 

22]. 

3.3.2  Корекція кольору. Майже всі сучасні сканери дають можливість попере-

дньої корекції кольору. Однак в низькоякісних моделях «планшетників» функції 

настроювання кольору спрацьовують досить грубо. Можна рекомендувати скори-

статися програмою, яка надається в комплекті зі сканером Scitex Smart. Принцип 

її дії такий. Вибраний фрагмент ще раз попередньо сканується з більш високою 

роздільною здатністю і правильним передаванням кольору. Потім фрагмент кори-

гується, і з урахуванням нових параметрів корекції кольору вставляється в файл. 

Такий метод дає кращі результати. 

Його можна імітувати, застосовуючи програму зв’язку настільного сканера, 

яка дозволяє завантажувати файли настройки корекції кольору з Photoshop. Зо-

браження з низькою роздільною здатністю сканується в Photoshop, настроюється 

його кольоровий та тоновий баланс, параметри настройки зберігаються в файлах і 

застосовуються в програмі сканування при захопленні зображення. Для економії 

часу і дискового простору слід обирати лише ту частину зображення, яку необ-

хідно отримати у цифровому вигляді. 
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Для кожного конкретного випадку необхідно обирати оптимальний режим 

сканування. Режим обирають так, щоб, з однієї сторони, поставлена задача могла 

б бути виконана, з іншої – виконана з мінімальними затратами часу і ресурсів. 

Обрати сірий режим або кольоровий – залежить від поставленої задачі. Напри-

клад, якщо необхідно друкувати скановану кольорову фотографію на звичайному 

лазерному принтері, немає необхідності сканувати її в кольорі. Достатньо буде 

режиму Gray. Бажано робити хоча б одну копію кожного зображення. Повноко-

льорові зображення з низькою роздільною здатністю призначені для перегляду на 

екрані, а високоякісні повнокольорові зображення можна друкувати на кольоро-

вому принтері. Для чорно-білих зображень без відтінків сірого слід використову-

вати режим lineart, для зображень з відтінками сірого – режим grayscale (256 гра-

дацій сірого), для кольорових фотографій і рисунків необхідно використовувати 

режим RGB color. Обравши режим, слід настроїти яскравість і контрастність [19, 

22]. 

Контрастність. Це – різниця в значеннях яскравості між світлими тонами зо-

браження, середніми тонами і тінями. А яскравість це – кількість світла, яке від-

бивається від зображення або проходить крізь нього. 

Деякі сканери затемнюють зображення, що призводить до втрати контрастнос-

ті. Зображення, отримане при захопленні нерухомого кадру, затемнюється при 

завантаженні в програму його обробки. Для настройки яскравості і контрастності 

можна використати опції меню Image → Adjust → Brightness/Contrast (зображення 

→ корекція → яскравість/контрастність). Після виклику відповідного діалогового 

вікна встановлюється прапорець попереднього перегляду (Preview) і за допомо-

гою повзунків Brightness і Contrast виконується настройка зображення. Це дозво-

ляє отримати зображення достатньої якості. Якщо сканер поставляється з відпові-

дним програмним забезпеченням, яскравість і контрастність краще настроювати, 

застосовуючи гаму кривих настройки (gamma curve settings) [19, 22]. 

Використання гістограми. Перед тим як виконувати кольоротонову корек-

цію,   зображення слід обмежити інструментом Crop (клавіша С), потім за допо-

могою меню Image → Adjust → Levels викликається вікно, яке містить гістограму 
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даного зображення. Гістограма являє собою графік розподілення яскравості пік-

селів. Якщо максимум кривої знаходиться ближче до лівого краю – це гістограма 

темного зображення, якщо ближче до правого краю – світлого. 

Чорний і білий трикутники на краях позначають чорну і білу точки – найтем-

нішу і найсвітлішу ділянки зображення. При їх наближенні одна до одної контра-

стність зображення збільшується, але тіні відходять до області чорного кольору, а 

світлі частини – до області білого. Тому зображення необхідно обрізати до корек-

ції кольору, адже «підкладка» в сканерів (кришка з іншого боку) білого або чор-

ного кольору, так що крайні точки зміщуються. 

На гістограмі є точка і для середнього тону. Якщо необхідно плавно затемнити 

або освітлити зображення, необхідно перемістити цю точку в ту чи іншу сторону. 

Проміжки в гістограмі свідчать про відсутність інформації про дану ділянку. 

Коли вони знаходяться на краях графіка, можна зближувати чорну і білу точки, 

пропускаючи пусті ділянки. Контраст при цьому підсилиться, світлотіні стануть 

глибші і виразніші, а зображення не спотвориться. В оптимальному випадку – 

якщо об’єкт сканування «лежить рівно», повністю охоплює необхідне зображення 

і обрізуватись не буде – можна перед скануванням визначити точки чорного і бі-

лого в сервісній програмі підтримки сканера. В загальному гістограма отриманої 

картинки не повинна мати велику кількість максимумів. 

Якщо ж гістограма сканованого зображення має багато максимумів, є метод 

доповнити її інформацією, якої бракує. Для цього отримане при скануванні зо-

браження копіюють п’ять раз на шари. Задається значення непрозорості (Opacity) 

для кожного наступного шару в два рази менше ніж для попереднього. В резуль-

таті отримаємо ряд значень прозорості шарів: 

-         Blackground    непрозорий шар; 

-         Blackground copy   50%; 

-         Blackground copy 2   25%; 

-         Blackground copy 3   12%; 

-         Blackground copy 4   6%; 

-         Blackground copy 5   3%. 
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Необхідно змістити Blackground copy на один піксель в сторону, Blackground 

copy 2 – в іншу сторону, Blackground copy 3 – на піксель вверх Blackground copy 4 

на піксель вниз і останній шар знову в бік. Потім суміщають всі шари. Описаний 

метод дозволяє імітувати недостатність інформації кольору. Ще один метод вирі-

шення цієї задачі – встановлення крайніх значень світла й тіні. 

Встановлення значень абсолютно білого (white point) і абсолютно чорного 

(black point) можна виконувати в програмі Photoshop автоматично чи вручну. Ав-

томатично такі параметри можуть бути задані за замовчуванням. При цьому найс-

вітлішим ділянкам присвоюється яскравість білої точки, найтемнішим – чорної 

точки, а інші значення яскравості пікселів перерозподіляються між новими край-

німи значеннями шкали яскравості. Виконують це таким чином за допомогою оп-

цій меню Image → Adjust → Levels → Auto. Зміни в зображені відобразяться на 

гістограмі. Щоб уникнути помилкового використання одиничних випадкових ве-

личин, через що значення окремих пікселів можуть бути поза допустимими ме-

жами, використовують настройку «допуску ігнорування». Доступ до цих параме-

трів настройки отримують, натиснувши одночасно на клавішу Alt і клацнувши на 

кнопку Auto. При цьому кнопка Auto перетворюється в Options. 

Крім того, параметри чорної і білої точок можна встановити вручну в діалого-

вих вікнах Curves і Levels – за допомогою відповідних кнопок. 

Після налаштування тонового балансу всього зображення переходять до регу-

лювання червоної, синьої і зеленої складових окремо одна від одної. Аналіз про-

блемних ділянок зображення виконується за допомогою програми Photoshop – ін-

струментом Gray eyedropper. Якщо навести цей інструмент на об’єкт в палітрі 

Info, будуть відображені значення компонентів кольорових режимів. 

Встановити «викиди» кольору в зображені можна в діалогових вікнах Curves і 

Levels. Для цього потрібно клацнути по кнопці Gray eyedropper і навести курсор 

інструмента на ділянку нейтрального сірого тону або рівного сірого кольору. Піс-

ля виконання небажане кольорове підсвічування повинно зникнути або зменши-

тись. Photoshop автоматично змінить значення кольорового тону і насиченості ві-

дповідно до встановленого значення середньої точки. Якщо необхідно точно 
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встановити значення нейтрального сірого тону, двічі натисніть кнопку Gray 

eyedropper. У відкритому після цієї дії вікні можна ввести точне значення. 

Деякі сканери (наприклад Agfa Fotolook) місять програму для видалення «ви-

кидів» кольору, тобто кольорового діапазону в бік червоного, зеленого або синьо-

го. Якщо в зображенні якийсь з кольорів виражений надмірно, цього можна поз-

бавитись, обравши параметр Color зі списку Preferences. У відкритому діалогово-

му вікні за допомогою повзунків можна відрегулювати співвідношення цих ко-

льорів в зображенні. 

За допомогою опцій меню Image → Adjust → Selective color можна змінювати 

окремі кольори. У відкритому діалоговому вікні потрібно встановити прапорець 

Preview, що дозволить спостерігати за змінами кольору. В розкритому спискові 

Color обирається колір, який потрібно змінити. При настройці того чи іншого ко-

льору перемикачем Method можна встановити абсолютну або відносну шкалу. 

Отже, якщо необхідно, за допомогою програм графічного пакета виконується 

додаткова настройка точок абсолютно білого і чорного. Потім при потребі зміню-

ється роздільна здатність. Якщо скануються оригінали, віддруковані в типографії 

з використанням стандартної технології растрування (технологія АМ), то друкар-

ський растр, який міститься в зображенні може викликати проблеми при подаль-

шій обробці. Особливо помітним це може бути при повторному раструванні: че-

рез накладання нової і залишкової растрових структур (інтерференції) на зобра-

женні майже завжди з’являється муар [19, 22]. 

3.4 Класифікація паразитного фону 

Більшість інтерфейсів сканерів містять вмонтовані фільтри приглушення раст-

ра (descreen), однак використовувати їх слід обережно: неправильно підібравши 

роздільну здатність і параметри дерастрування, можна погіршити чіткість зобра-

ження, приглушивши його разом з друкарським растром. 

Спочатку слід визначити, яка частота точок растра зображення (лініатура), 

щоб правильно вказати її в параметрах фільтра. Інтерфейсом сканера, як правило, 

пропонуються варіанти найпоширеніших параметрів налаштування, які в більшо-
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сті випадків дозволяють видалити друкарський растр з мінімальними втратами 

якості. 

 

 

Рисунок 3.8 – Структура кольорового сканера 

Якщо в драйвері сканера фільтра дескринування нема, слід зробити роздільну 

здатність сканування дещо більшою лініатури оригіналу. Потім додається монох-

роматичний шум в ділянку періодичної структури. Зображення «розмивається» 

фільтром Gaussian Blur (розмивання за Гаусом) або Radial Blur. Відновлюється 

різкість зображення після розмивання. На ділянках однорідного кольору (букви, 

логотипи і ін.) растр легко видаляється за допомогою заливки ділянки основним 

кольором. Нормальні результати дає вбудований в драйвер сканера фільтр 

Descreen. 

Оцифрування зображення при скануванні дещо втрачається різкість, а при 

знятті растра вона ще погіршується [21, 27]. 

Чіткість зображення підвищують декількома методами, наприклад за допо-

могою фільтра накладання нерізкої маски Unsharp Masking. При цьому слід нала-

штувати такі параметри. 

-       Amount (величина) задає контрасність. За її допомогою виконується двок-

ратне збільшення різкості якісних зображень і майже трикратне – нечітких. 

-       Radius (радіус) дозволяє задавати діапазон (в пікселах), в якому буде під-

силюватись контраст примежевих ділянок. Ця величина пов’язана з роздільною 
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здатністю. Щоб отримати оптимальне значення, роздільну здатність ділять на 200, 

однак не слід перевищувати значення 1.0, а для зображень малих форматів задава-

ти радіус більше 0,5. 

-       Threshold (поріг) вказує наскільки повинні відрізнятися значення суміж-

них тонів, щоб до них можна було застосувати Unsharp Mask: його значення вста-

новлюють  від 2 до 6 (від 4 до 6 – для портретів і крупних планів). 

Покращити якість зображення можна так. Конвертувати зображення в LAB, 

підсилити контрастність і деталізацію в каналі Luminance (яскравість), застосува-

вши для цього нерізке маскування, а потім конвертувати зображення назад в його 

кольорову модель. Так можна отримати якісні результати. 

Чіткість може погіршуватись через порушення структури кольору в зображен-

ні. В цьому випадку потрібно попрацювати над чистотою кольорів, підсилити ко-

нтраст, покращивши таким чином сприйняття чіткості зображення. Сприйняття 

чіткості можна також покращити, додавши монохромний шум до окремих ділянок 

зображення, але не забагато, щоб воно не стало зернистим. При поліграфічному 

відтворенні зображення дещо пом’якшується, робиться не таким чітким. Для 

отримання результату потрібної якості при додрукарській обробці різкість потрі-

бно зробити більшою її оптимального значення. 

Якість опрацювання тіней і яскравих ділянок прямо залежить від класу сканера 

і його оптичної щільності, однак навіть на сканері початкового класу можна 

отримати зображення дуже високої якості. Слід лише правильно оцінити оригінал 

і підібрати параметри сканування. 

Щоб не втратити деталі в тіньових ділянках, потрібно встановити значення то-

чки чорного (найменшу яскравість – shadow) ненабагато вище нуля, а щоб як слід 

відтворити відблиски і дуже яскраві деталі, значення точки білого (найбільшу яс-

кравість – highlight) встановити менше 255. Потім слід відкорегувати середні тони 

(параметр Gamma). 

Щоб зображення було як можна виразніше, рекомендуються такі значення яс-

кравості (табл. 3.4). 
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У більшості випадків функція автопідбору яскравості в програмі сканування 

визначає оптимальні значення краще за людське око. Але як завжди потрібно 

слідкувати, щоб у виділену для сканування область не потрапили зайві деталі. 

 

Таблиця 3.4 – Оптимальні значення яскравості 

Характеристика оригіналу Значення яскравості 

Контрастний 1,2 – 1,3 

Збалансований 1,4 – 1,6 

Темний або малоконтрастний 1,6 – 1,9 

  

3.4.1  Плагін Descreen. Дослідження літературних джерел  дало нам мож-

ливість вибрати один з кращих програмних продуктів для вказаної цілі. Це пагін  

для програми PhotoShop під назвою Descreen фірми Sattva. Висловлюємо вдяч-

ність фірмі Sattva за безкоштовне надання вказаного програмного продукту кафе-

дрі репрографії з навчальною метою. 
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Рисунок 3.8 – Видалення поліграфічного растру (решітки) засобами 

плагіна Descreen 

 

 

 

 

Рисунок 3.9 – Видалення муару  засобами плагіна Descreen 

3.5  Вибір формату електронної книги 
 

Питання вибору формату обов'язково постає одразу ж, як тільки приймаєть-

ся рішення перетворити книгу в електронний вигляд. При виборі формату потріб-

но враховувати кілька факторів.  PDF – від початку «комп'ютерний» видавничий 

формат, розрахований на максимально точне відображення електронного докуме-

нта на будь-яких пристроях. Відповідно, він показує найкращі результати саме 

при збереженні спочатку електронних документів. PDF використовує формат сти-

снення JPEG для графіки та LZW для тексту. Відповідно, краще всього цьому фо-

рмату вдається збереження мультимедійних документів з повноколірним оформ-

ленням і великою кількістю графіки. Однак, при збереженні сканованих сторінок 

виходить свого роду «сурогат»: текст, накладений на стисле JPEG зображення по-

вного формату сторінки. Така методика дає великий програш у розмірі (середня 

книга з 300 сторінок займає кілька сотень мегабайт), але прийнятну якість. PDF не 
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переносить дифузних (Dithered) зображень, знову-таки через наявність у складі 

алгоритму JPEG.  

DjVu – формат, що динамічно розвивається, розроблений спеціально для 

зберігання відсканованих документів великого обсягу. По суті це багатосторінко-

вий графічний формат, що являє собою своєрідну надбудову над алгоритмом сти-

снення графіки JBIG. Головна особливість DjVu – використання так званих слов-

ників, тобто наборів описів контрастних контурів, специфічних для сторінки. Та-

ким чином, при достатній однаковості зображення (наприклад, типографського 

шрифту) – стиснення може проводитися в сотні разів Використання словників до-

зволяє ділити зображення на шари, що містять текст, графіку і задній 

план. Спеціальних засобів відображення тексту формат DjVu не має, але дозволяє 

зберігати невидимий текстовий шар з відомостями про координати розташування 

рядків. Така структура дає можливість проводити текстовий пошук в фай-

лах. Середня книга в форматі DjVu займає не більше 10 мегабайт [25, 26].  

 

З вище сказаного можна зробити висновок, що DjVu – ідеальний формат для 

електронних книг.  При обробці сканів звичайних чорно-білих книг, таблиць та 

довідників з відносно невеликою кількістю ілюстрацій і вклейок DjVu настільки 

сильно виграє в розмірі та якості файлу у PDF, що застосовувати останній стає 

недоречно. 

Зовсім інша картина при збереженні широкоформатних журналів, дитячих 

багато ілюстрованих книг і різноманітних фотокаталогів і альбомів. Велика кіль-

кість повнокольорової графіки високої роздільної здатності нівелює всі переваги 

JBIG (оскільки в факторі стиснення складних зображень він суттєво програє 

JPEG). Крім того, спроби кодера DjVu знизити кольоровість окремих ділянок зо-

браження при його збереженні вкрай негативно позначаються на якості. 

Отже, загальні рекомендації щодо вибору формату збереження наступні: 

- для збереження переважної більшості художньої та наукової літератури, 

таблиць та довідників, альбомів креслень і атласів найбільш вдало підходить 

використання формату DjVu; 
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- для збереження повноформатних ілюстрованих дитячих книжок, альбо-

мів з мистецтва, кольорових фотокаталогів варто застосувати формат PDF, 

тим паче що такі видання зазвичай на мобільних пристроях не проглядають-

ся. 

3.6 Загальний алгоритм створення електронної книжки 

На рисунку 3.10 розроблений алгоритм створення електронної книжки. На 

вході – паперовий оригінал раритетного видання. На виході – електронне видання 

у форматі PDF або DjVu.  

Початковий етап, відповідно до схеми – це прийом замовлення на виконан-

ня у центр, сканування паперового оригіналу (операції 1П, 2П). Це основний під-

готовчий етап, від якого залежить трудомісткість подальшої роботи центру, адже 

від якості сканування залежать витрати часу на подальшу обробку сканованих зо-

бражень. В залежності від кінцевого формату видання, вказаного замовником, за-

лежать подальші дії центру.  

У випадку створення PDF книги обробка текстової інформації (операція 4Т) 

проводиться лише за необхідності подальшої роботи з виданням по пошуку або 

копіюванню інформації. У іншому випадку можна одразу переходити до верстан-

ня (кодування) видання – операція 5В. 

При створенні DjVu-книги необов’язковою є операція 4Г – обробка ілюст-

рацій. Вона виконується лише за наявності півтонових або кольорових ілюстрацій 

у вихідному виданні. Операція 5.1В – створення OCR-шару – є підоперацією вер-

стання DjVu-книги. 

Додавання гіперактивного змісту до готового електронного видання (опера-

ція 6В) спільне для обох варіантів видань, проте виконується при використанні 

різних програмних продуктів. 

Кінцевим етапом створення електронної версії раритетного видання є запис 

готового видання на носій (CD або DVD) – операція 7К. 
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Рисунок 3.10 - Технологічна схема виготовлення електронної версії видання 

На схемі операції умовно поділені на наступні етапи: П – підготовчий етап; 

Г – обробка графічної інформації; Т – обробк текстової інформації; В – верстання 

видання; К – кінцевий етап. 

Процес оцифрування видання включає два підходи. 

1. Обов'язковий: отримання копій сторінок у вигляді графічних (зазвичай 

растрових) зображень, здійснюване шляхом сканування або фотографування з по-

дальшою обробкою і збереженням в одному з форматів графічних файлів. У цьо-



90 

 

му випадку повністю зберігається оригінальна верстка книги, і виключаються 

будь-які помилки, проте неможливий пошук або витяг фрагментів тексту для, на-

приклад, цитування. 

2. Опціональний: розпізнавання тексту (технологія «оптичного розпізнаван-

ня символів» – OCR) з наступним збереженням розпізнаного тексту в одному з 

форматів електронних книг. У цьому випадку стає можливий повнотекстовий по-

шук по книзі і індексація великих масивів електронних книг, проте важким стає 

відтворення оригінальної верстки, зображень, схем і формул, практично немину-

чими стають помилки розпізнавання. 

Останнім часом (особливо з появою формату DjVu) все частіше застосову-

ється змішаний підхід: текст книги розпізнається в автоматичному режимі і підк-

ладається під оригінальні растрові зображення сторінок, що дозволяє поєднати 

переваги обох підходів [37]. 

3.7  Технологія  створення DjVu-книги 

 

Профіль bitonal використовується при кодуванні книг, що не містять ілюст-

рацій, або містять одноколірні без заливки, так звані line-art, ілюстрації. Вся інфо-

рмація кодується алгоритмом JB2. Шар background не створюється. 

Кодування в профілі bitonal книг з необробленими напівтоновими ілюстра-

ціями є грубою помилкою. Ілюстрації в цьому випадку перетворюються в чорно-

білі плями, практично не містять інформації.  

Профіль photo використовується при кодуванні джерел, які практично не 

містять текстової частини, наприклад фотоальбомів або каталогу репродукцій. 

Вся інформація кодується алгоритмом IW44 і розміщується в шарі background. 

Досить часто даний профіль використовується для кодування обкладинок 

книжок. Зазвичай при цьому інші сторінки книг кодується в профілі bitonal і потім 

об'єднуються з djvu-файлами обкладинки в DjVu-редакторах. 

Основний недолік кодування в профілі photo – великий розмір djvu (близько 

200-300 Кб на сторінку), тому результуючий розмір книги при кодуванні необро-

блених сканів може досягати сотень мегабайт. Однак, для кодування невеликого 
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об’єму  такий профіль цілком доречний, хоча і не дає особливих переваг в порів-

нянні з кодуванням в pdf. У разі необхідності таку книжку можна буде перекоду-

вати оптимальним чином лише трохи втративши в якість. 

Профілі з алгоритмом автосигментації використовуються при кодуванні 

джерел, в яких текстова частина (або контури малюнків) невіддільно пов'язана з 

ілюстративної (фотографіями, малюнками). Алгоритм автосигментації сам визна-

чає, яку частину зображення в який шар помістити. Дає мінімальний розмір ре-

зультуючого djvu, але результат сильно залежить від інтелектуальності автосег-

ментора та попередньої обробки зображень (Рис. 3.11, 3.12). 

Кодування сканованих зображень з растровими ілюстраціями в профілі, що 

використовує автосигментацією призводить до отримання djvu прийнятної, але не 

ідеальної якості. 

Проте, у наведеної методики є ряд проблем. 

1. Проблеми, внесені растром на зображеннях. 

Як правило, технологія створення книг така, що зображення друкуються з 

роздільною здатністю, значно меншою, ніж роздільна здатність тексту. У резуль-

таті на зображенні літери тексту виглядають як рівномірно залиті області, а ділян-

ки з зображеннями представляють собою матрицю крапок, що різко відрізняється 

яскравістю – растр. Це породжує декілька проблем для djvu-кодера. Оскільки кра-

пки досить контрастні, то при кодуванні JB2-алгоритмом вони визначаються як 

елементи тексту, збільшуючи розмір словника примітивів. Для алгоритму IW44 

такі точки також представляють проблему. У кінцевому підсумку все це призво-

дить до додаткового збільшення розміру підсумкового файлу і погіршення його 

якості. 

2. Проблеми, внесені алгоритмами автосигментації djvu-кодувальника 

Відомо, що програма кодування DjVu використовує різні підходи до обробки тек-

стових зон та зон з зображеннями. У першому випадку вона використовує алго-

ритм стискання чорно-білих зображень JB2, у другому алгоритм стискання фону 

IW44. У разі, якщо на вході такого алгоритму текст або line-art малюнок, можна, 

вибравши відповідний профіль кодування взагалі виключити створення фону. 
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Однак, якщо на вході – растровий малюнок, то точки растру ускладнюють роботу 

алгоритму, в результаті чого частина малюнка, що містить текст або корисні дета-

лі, може переміститися в фон і «розчинитися» там.  

 

Рисунок 3.11 -  Ілюстрація у форматі djvu  

 

                                  а)                                                      б) 

Рисунок 3.12 – Поділ ілюстрації  на а) на задній план та б)  передній план з ме-

тою зменшення об’єму 

 

Таким чином, для створення якісних djvu-файлів зі сканів з растровими ілю-

страціями необхідно вирішити основну проблему – позбутися растру. Подальша 
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обробка залежить від вмісту вихідних сканів і використаних методів боротьби з 

растром, які описані у другому розділі даної пояснювальної записки. 

Якщо використовувалися неадаптивниі алгоритми, наприклад фільтр Гауса, 

що зазвичай використовується при обробці фотоілюстрацій, то з позицій збере-

ження якості як правило краще вставити ілюстрацію цілком у фон використовую-

чи метод вклейки ілюстрацій.  

Якщо використовувалися адаптивні (які практично не зачіпають різкі ділян-

ки зображення) алгоритми, наприклад інтелектуальне розмиття, що зазвичай ви-

користовується при обробці частково-растрових ілюстрацій, то можна спробувати 

покластися на автоматичну сегментацію. 

У випадку, коли відокремити ілюстрації від тексту неможливо, наприклад, 

при обробці видань, де міститься багато ілюстрацій, використання кодування у 

профілі з автоматичної сегментацією – це практично єдиний спосіб отримати 

більш-менш якісні djvu-файли прийнятного розміру.  

При використанні методу вклейки ілюстрацій необхідно враховувати, що 

для видань, де міститься багато ілюстрацій він дає збільшений обсяг djvu-файлу в 

порівнянні з djvu-файлом, закодованим з використанням автоматичної сегмента-

ції, практично нівелюючи основну перевага формату DjVu перед PDF. 

3.8   Створення DjVu-книги методом вклейки ілюстрацій 

 

Замість автоматичної сегментації (яка може давати помилки) пропонується 

використовувати ручний поділ сканованого зображення на шар тексту (передній 

план)  та шар ілюстрацій (задній план) з подальшою їх окремою обробкою. Текс-

това частина і line-art ілюстрації розташовуються у шарах mask і 

foreground. Алгоритм такого розбиття (передбачається, що скановані зображення 

вже оброблені і розбиті на складові – текстова складова розташовується в папці 

\txt\, складова з ілюстраціями – в папці \pic\) наведений на рис. 3.12. 
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Рисунок 3.13 - Обробка сканованих зображень методом вклейки ілюстрацій 

1. Формується txt.djvu будь-яким djvu-кодером, використовуючи профіль 

кодування bitonal, вказавши йому в якості вхідної папки папку \txt\. 

2. Позбавляються від растру і оброблюють зображення з папки \pic\. 

3. Перейменовуються всі файли, розташовані в папці \pic\ з *.tiff  у 

*.sep.tiff (при поділі програмою ST Separator цей крок не потрібний). 

4. За допомогою програми DjVu Imager кодують в профілі photo вміст пап-

ки \pic\ і вставляють результат у чорно-білий txt.djvu, отримуючи при цьому 

final.djvu. 

Особливості методу  

Для ілюстрацій при розділенні у більшості випадків слід задати роздільну 

здатність, рівну роздільній здатності сканування (як правило, 300 dpi). Така мож-

ливість здійснюється штатними засобами, закладеними в ST Separator. Роздільна 

здатність текстових субсканів при цьому залишається рівною 600 dpi. 

Способи розбиття оброблених сканів на субскани тексту та ілюстрацій 
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Виділимо 2 спсоби розбиття сканованих зображень на субскани тексту та 

ілюстрацій: використання програми ScanTailor (починаючи з версії 0.9.8.1) у по-

єднанні з ST Separator та Scan Tailor (версії 0.9.7.1) у поєднанні з патчем від 

anagnost96. 

1. ScanTailor (починаючи з версії 0.9.8.1) у поєднанні з ST Separator.  

Даний спосіб використовує введене в усіх режимах виводу СТ починаючи з 

версії 0.9.8.1 обмеження яскравості ілюстрацій діапазоном [1 .. 254] (це менше, 

ніж на 1% - тобто різниця між ілюстрацією до і після такого обмеження практич-

но нерозрізнена). Таким чином, пікселі з нульовою і стовідсотковою яскравістю 

тепер однозначно відносяться до бінаризованої частини скана. Описаний алго-

ритм подано на рис. 3.14. 

 
 

Рисунок 3.14 - Розбиття сканованих зображень на субскани тексту та ілюст-

рацій (ST + ST Separator) 
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Етапи алгоритму: 

1. Проходження всіх етапів ScanTailor, обробляючи сторінки з текстом та 

ілюстраціями в змішаному режимі. 

2. Поділ кожного файлу з вихідної папки ScanTailor на два файли – з текс-

товою та графічною програмою ST Separator. На виході одержується дві заповнені 

файлами папки – \txt\ з текстовою складовою, і \pic\ – з графічною. 

3. Збір final.djvu методом вклейки ілюстрацій  

Переваги методу:  

— метод можна застосувати до всіх версій ST, починаючи з 0.9.8.1; 

— користувачам, що використовують стандартний метод роботи в ST не-

має необхідності змінювати звичний підхід до роботи в програмі; 

— вивід в ST відбувається в один прохід, більшість помилок автовизначен-

ня зон видно відразу ж виправляються в процесі обробки в ST. 

Недоліки методу: 

— необхідність додаткової обробки зображень зовнішньої програмою; 

— збільшені вимоги до обсягу вільного місця на жорсткому диску (для 

зменшення впливу даного недоліку в ST Separator закладена можливість виводити 

ілюстрації в зменшеній роздільній здатності). 

 2. Scan Tailor (версії 0.9.7.1) + патч від anagnost96 (далі - STA).  

Алгоритм обробки зображень даним методом представлений на рисунку 3.15. 

Етапи алгоритму: 

1. Проходження всіх кроків в STA з роздільною здатністю виведення зо-

бражень 600dpi; в змішаному режимі, в підрежими тільки текст, копіювання ре-

зультатів роботи з папки \out\ у папку \txt\. 

2. Повторне виведення STA в «рідній» роздільній здатності сканованого 

зображення (зазвичай 300 dpi), в змішаному режимі, в підрежими тільки зобра-

ження, копіювання результату роботи з папки \out\ у папку \pic\. 

3. Збір final.djvu методом вклейки ілюстрацій. 

4. Аналіз отриманого djvu: при виявлення помилки виділення зон – випра-

влення їх і проходження з другого етапу повторно. 
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Рисунок 3.15- Розбиття сканованих зображень на субскани тексту та ілюст-

рацій (ST + anagnost96) 

Переваги методу: 

— не потрібні додаткові зовнішні програмні засоби,; 

— можливість задання різних значень dpi для кожного з режимів виведення; 

— мінімальні вимоги до обсягу вільного простору на жорсткому диску.  

Недоліки методу: 

— багатопрохідність – метод з самого початку орієнтований на прохід у два 

етапи, а в разі помилок виділення зон кількість етапів зростає; 
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— недостатня наочність – через те, що зображення і текст збираються разом 

тільки в final.djvu стає складною перевірка роботи механізму автоматичного ви-

значення зон, що загрожує додатковими проходами; 

— необхідність у додатковій роботі з переміщення файлів з папки out в додат-

кові папки; 

— даний патч може не підходити до більш нових версій ScanTailor. 

3.9  Методика створення PDF-книги 

Збереження у формат PDF виконується в FineReader, з невеликою фінішною 

обробкою в Adobe Acrobat. Якщо текст розпізнано без великої кількості грубих 

помилок – PDF-кодер FineReader дозволяє отримати досить прийнятні результа-

ти. Але не рекомендується зберігати у PDF з налаштуваннями збереження, виста-

вленими в програмі за замовчуванням. Тому, перш ніж видати програмі команду 

на збереження файлу, необхідно оптимізувати належним чином опції збереження. 

В цьому випадку дещо зростання розміру файлу (становить приблизно 10-25% в 

порівнянні з настройками за замовчуванням). Якість графіки при цьому значно 

зростає. Зміст PDF-книги створюється у програмі Adobe Acrobat [44]. 

3.10 Технологія впровадження пошукової на навігаційної систем в електронні 

видання 

На даний час ще далеко не всі словники переведені в електронний формат. 

У той же час зручність і швидкість роботи з електронними словниками значно 

вища, ніж з паперовими. Тому виникає необхідність оцифровки таких словників 

(точніше-літератури довідкового характеру). 

Звичайно, оптимальним варіантом було б відсканувати паперовий словник, 

розпізнати його, вичитати, виправивши помилки розпізнавання, і перевести, на-

приклад, у формат DSL для підключення до ABBYY Lingvo. Але це вимагає  ве-

ликих затрат часу, що не завжди  прийнятно. 

У даному підрозділі пропонується  технологія  створення електронного до-

відкового видання у графічних форматах PDF та DJVU. При цьому етап розпізна-
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вання відпадає, а отже, непотрібний і процес вичитування. Проте постають інші 

задачі. 

 Оскільки проектується електронний аналог друкованого словника, то одне з 

найважливіших місць посідає зручність користування таким словником і швид-

кість пошуку необхідної інформації.  Для розв’язання цієї задачі було створено 

цілий ряд програм.  Нижче, на основі аналізу літературних джерел та результатів 

методу експертних оцінок пропонуються кілька таких програм. Особливості ро-

боти деяких з них описано нижче. 

 В якості тестового матеріалу ми вибрали тлумачний словник – Іванченко Р.Г. 

«Реклама. Словник  термінів» / Ужгород ―Патент‖ , 1998.- 210с. Для інших видань 

такого типу зміни у пропонованій технології будуть незначними. 

Програма DjvuDic. Існує дуже зручна і ефективна програма для роботи з на-

вігацією – DjvuDic. Головне її завдання – максимально наблизити спосіб роботи з 

DjVu-словниками до інтерфейсу електронних словників(набрав термін– отримав 

потрібну статтю). Крім того, програма має ряд інших корисних опцій, які роблять 

роботу з DjVu-словниками ще більш зручною. Проте, для словника термінів  вона 

не є оптимальною, бо конкретний термін, який цікавить користувача, може бути і 

відсутній.  

Краще буде, якщо всі слова, тлумачення яких наявні в словнику, будуть орга-

нізовані як таблиця  змісту в декілька рівнів, і необхідно буде лише курсором ми-

ші ініціювати  необхідне поняття.  

Програма WinDjView.  Для навігації по DjVu-файлі використовується бага-

тофункціональна програма WinDjView. Вона уміє відображати зміст, якщо він 

присутній в документі, проте функція редагування цих гіперпосилань відсутня. 

Для вбудовування змісту в документи Djvu передбачена окрема утиліта, що нази-

вається BookmarkTool. 

Якщо говорити про навігацію по PDF-файлу, то є багато програм для реалі-

зації можливості створювати закладки з деревовидною структурою. В основному 

вони побудовані за аналогічним принципом, тому достатньо буде розглянути одну 

з таких програм, щоб зрозуміти специфіку їх роботи. 
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Програма PdfFactory. Дана програма використовується для створення PDF-

файлів і подальшої роботи з ними. Вона встановлюється на комп’ютер як додат-

ковий принтер. Для створення змісту необхідно відкрити вікно зі списком вкла-

док. Одна з цих вкладок – Bookmarks (Закладки) дозволяє створювати закладки в 

PDF-файлі. 

Програма DjVu Hyperlink Editor  Програма призначена для автоматичного ство-

рення гіперпосилального змісту (та/або алфавітного покажчика) у багатосторінко-

вих DjVu-файлах. 

Принцип дії програми: програма працює тільки з такими DjVu-книгами, які 

містять впроваджений текстовий OCR-шар; користувач вказує програмі місцезна-

ходження сторінок DjVu-книги, що містять скановане зображення змісту вихідної 

паперової книги, а також вводить дрібні опції; програма повністю автоматично 

зчитує впроваджений текстовий OCR-шар із зазначених сторінок «змісту» DjVu-

книги, аналізує цю інформацію, генерує на її основі гіперпосилання, вставляє їх в 

дані сторінки «змісту» DjVu-книги.  

У результаті виходить навігаційний механізм для роботи з DjVu-книгою – 

на сканованих сторінках  з'являться гіперпосилання для переходу на відповідні 

сторінки DjVu-книги.  

Програма HandyOutliner.  Головна мета програми – зробити більш прос-

тим і швидким процес створення дерева закладок для DjVu та PDF документів. 

Програми має наступні можливості: cтворення закладок з текстового змісту (таб-

лиці вмісту) документа; імпорт закладок з програми STDU Viewer; редагування 

існуючих закладок DjVu та PDF документів; створення дерева закладок вручну; 

редагування, реорганізація структури закладок, зсув номерів сторінок; запис ство-

реного дерева закладок в DjVu або PDF документ.  

Програма Pdf&Djvu Bookmarker призначена для автоматизованого створення 

дерева змісту для DjVu і PDF-файлів. Після запуску програми з'являється стартове 

вікно, що пропонує декілька способів вибору джерела змісту, яке представлене на 

рис. 3.16. 
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Рисунок 3.16 – Стартове вікно програми Pdf&Djvu Bookmarker 

Першу операцію можна вибрати, якщо прийнято рішення ввести текст змісту 

вручну. Щоб вставити зміст з буфера обміну, необхідно заздалегідь його туди скопі-

ювати. Тобто спочатку необхідно створити саме дерево навігації, а потім просто 

вибрати електронний словник і вставити дерево змісту, по якому буде здійснюватись  

навігація.  

3.11  Контрольні питання 

1)  Сучасні типи сканерів та їх основні характеристики 

2)  Характеристика книжкових сканерів різних виробників 

3) Сканери типу CCD та CIS. Геометричні та колірні спотворення 

4) Оптимальний вибір скануючого пристрою 

5) Налаштування сканера. Визначення роздільної здатності. Корекція кольору 

6) Класифікація паразитного фону та методи його усунення. Плагін DESCREN 

7)  Характеристика основних форматів електронних видань  

8)  Сфери використання  форматів  PDF та DJVU 

9)  Формат PS та його використання вполіграфії 

10)  Характеристика  форматів GIF та  PNG 

11)  Програмні засоби для роботи з електронними документами у форматі 

DJVU.  Програми DjView та WinDjvu 

12) Алгоритм створеня  DJVU-файла. Профілі кодування 
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13) Програмні засоби для роботи з електронними документами у форматі  PDF  

14)  Сучасні медоди створення файлів PDF  

15) Методи обробки сканованих зображень. Характеристика основних програ-

мних та апаратних засобів 

16) Технологія роздільної обробки текстової та ілюстраційної зон 

17)  Характеристика сучасних технологій упровадження в електронний доку-

мент системи пошуку та навігації 

18)  Система навігації у таблиці змісту та предметному (іменному) покажчику 

19) Специфіка підготовки електронних видань довідкового характеру 
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ВИСНОВКИ 

 

1) Порівнюючи  сучасний стан оцифрування книг в Україні і у світі в цілому, 

можна зробити висновок про відносну «молодість» даного напряму у нашому 

суспільстві. 

2) Пропонована технологія оцифрування друкованих видань базується на досту-

пних     за ціною планшетних та книжкових сканерах і рекомендована для: 

- підприємств поліграфічної галузі; 

- навчальних закладів з метою  створення електронних бібліотек кафедри, ін-

ституту тощо;  

- оцифрування  бібліотек місцевого значення; 

- індивідуального використання з метою розповсюдження рідкісних видань. 

3) Розпочинаючи проект з оцифрування, потрібно чітко усвідомити ряд питань 

на які  потрібно знайти відповідь, головні з них: 

- визначення критеріїв відбору видань для оцифрування та пріоритетності 

створення електронних копій; 

- вибір апаратного та програмного забезпечення; 

- визначення форматів, у яких буде зберігатися та надаватися у користування 

електронна копія; 

- визначення форми та технологій запровадження у науковий, освітній та ку-

льтурний обіг електронних копій; 

- відповідність визначених заходів чинним стандартам та законодавству; 

- організація співпраці з іншими установами збереження інтелектуальної спа-

дщини. 

3) Слід усвідомлювати призначення растрових форматів PDF та DjVu. У 

форматів PDF і DjVu різна ідеологія. Формат PDF створювався для друкованого 

відтворення документа, а формат DjVu – для електронного: 

- PDF – ―комп'ютерний‖ видавничий формат, розрахований на максимально 

точне відображення електронного документа на будь-яких пристроях. Від-

повідно, він показує найкращі результати саме при збереженні перш за все 

електронних документів. PDF використовує формат стиснення JPEG для 
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графіки і LZW для тексту. Відповідно, краще за все цьому формату вдається 

збереження мультимедійних документів з повнокольоровим оформленням і 

великою кількістю графіки. 

- Формат DjVu досить важливий і давно завоював популярність у творців 

електронних бібліотек. У той же час для його ефективного використання 

потрібно чітко представляти сферу його застосування. Це в першу чергу 

оцифрування книг, які не містять багато півтонових та кольорових ілюстра-

цій. «Дежавю» дійсно дозволяє досягти дуже високого ступеня стиснення 

подібних документів при збереженні хорошої якості зображення.  

4) Процес оцифрування друкованих видань складається з багатьох взаємо-

пов’язаних етапів. Причому, для реалізації кожного етапу потрібно протес-

тувати кілька програм. Було б доцільно звести ці програми під один друж-

ній інтерфейс, або розробити одну універсальну програму оцифрування 

друкованих видань. 

5) У процесі сканування досить багато часу витрачається на перегортання сторінок. Да-

ний процес повністю автоматизований лише для скануючих роботів типу  ЭЛАР, які не є 

доступними для масового загалу. 

Вважаємо доцільним розпочати проектні роботи для створення  вітчизняного при-

строю для автоматичного сканування. 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 Режими та рекомендації щодо сканування 

Власне сканування складається з трьох етапів: сканування обкладинки, ос-

новної частини книги, кольорових вклейок та ілюстрацій. Ці етапи переплітають-

ся один з одним в залежності від верстки книги. Варто навести лише параметри 

сканування, оптимальні для різних типів книжкових сторінок. 

1) Сторінки  з текстом та  напівтоновими (Gray)  картинками  слід  сканува-

ти  тільки  в сірому, а сторінки (і обкладинки книги), де є хоч один  кольоровий  

елемент - у кольоровому режимі! Сканування у відтінках сірого  приводить до 

значно менших проблем при обробці зображень та їх  розпізнаванні. 

 2) Не скануйте з роздільністю  нижче 300 dpi.  Більше - краще (особливо 

для дрібного тексту і  літер з тонкими перемичками), але при цьому сповільню-

ється і сканування, і обробка.  Зазвичай сканують у 300 або в 600 dpi.  

3)  Не слід використовувати формат  jpeg! Алгоритм стиснення jpeg  спо-

творює інформацію - букви виходять ламаними (при великому збільшенні це доб-

ре видно). У цьому випадку зробити хорошої  електронної книжки не вдасться ( 

при читанні очі стомлюються від ламаності букв),  але і при розпізнаванні Файн-

Рідером  виникнуть проблеми.  

4) Якщо має місце ефект просвічування зворотного боку сторінки, то для 

його усунення слід підкласти під сторінку лист чорного паперу.   Особливо важ-

ливо зробити це для сторінок з ілюстраціями.  

 5)  У налаштуваннях сканера краще за все прибрати всі можливі налашту-

вання: баланс білого, підвищення яскравості чи  контрасту. Гамма повинна стояти 

на 1. Якщо підключений колірний профіль, то його краще вимкнути. Навіщо все 

це? Справа в тому, що програмне забезпечення корекції  у більшості побутових та 

офісних  сканерах поступається за якістю спеціальним програмам з обробки зо-

бражень (наприклад, Photoshop).  
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Якщо яскравість і (або) контраст невірно виставлений у сканері (або в руч-

ну, або автоматично), то деталі букв можуть вийти  тонкими, а деякі деталі. мо-

жуть загубитися (актуально для науково-технічних видань,  формул, івриту та 

грецької мови, дрібного шрифту, виносок і т.д.).  Таке скановане зображення по-

тім практично не можна "вилікувати".  Якщо ж зображення  отримане з "нульови-

ми" налаштуваннями сканера, то змінити його гаму, яскравість і контраст  прос-

тіше в спеціалізованих програмах, створених  для цієї мети.  

Формати  сканованих зображень 

 6) При скануванні, як правило,  використовують формат tif, але слід мати на 

увазі, що  tif може використовувати для стиснення jpeg-алгоритми.  Як правило, є 

можливість налаштувати параметри збереження у формат tif.  Можна вибрати 

спосіб стиснення без втрат  CCITT Group 4 Fax  або LZW.  Якщо такої можливості 

немає, скануйте у форматі PNG - у ньому гарантовано використовуються алгори-

тми стиснення без втрат.    

7) На деяких моделях сканерів є можливість вручну вмикати внутрішній 

оверсемплінг, тобто фактично сканувати з меншою роздільною здатністю, ніж має 

вихідний файл. Позначається така установка роздільної здатності зазвичай словом 

Software або Resampled. Цю установку використовувати не можна. Її включення 

призведе до повної непридатності отриманих файлів, і їх подальша обробка оста-

точно втратить сенс. Також не можна використовувати установку сканування в 

режимі Lineart або Black & White (одноколірний). 

8) Слід відмітити, що при скануванні текстових видань і подальшому ство-

ренні DjVu-файла необхідно памятати про можливість появи помилки ―инь‖ (на-

приклад, коли літера ―н‖ розпізнається як ―и‖ тощо). Тому роздільна здатність 

сканування навіть при 300 dpi може бути недостатньою. Для того, щоб зекономи-

ти час, затрачений на сканування з високою роздільною здатністю (більше 300 

dpi), існують  спеціальні програми для обробки сканів, які працюють із зображен-

нями з роздільною здатністю 300 dpi, а на виході після проходження необхідної 
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обробки підвищують роздільну здатність до 600 dpi, одна з таких програм – Scan 

Tailor. 

9) Можна  зберігати зображення у форматі TIFF із стисненням і без стис-

нення. Ступені стиснення залежать від особливостей збереженого зображення, а 

також від використаного алгоритму.  

10) Формат JPEG для збереження сканів книжкових сторінок використову-

вати можна, але не потрібно. По-перше, тому, що цей формат навіть при режимі 

стиснення без втрат (Quality = 100) залишає артефакти у вигляді ―квадратиків‖. 

По-друге: багаторазове перетиснення при збереженні обробленого файлу JPEG 

знову в ―свій‖ формат за 2-3 цикли обробки приводить зображення в непридат-

ність. 

Обробка   сканованих зображень 

11) Для обробки сканованих зображень ми рекомендуємо такі інструменти: 

- програма Scan Tailor; 

- програма Book Restorer; 

- програма  Scan Кromsator. 

 Названі програми можуть автоматично виконати перераховані нижче опе-

рації:  

- виправлення орієнтації сторінок; 

- розрізання розвороту на окремі дві сторінки. 

- виправлення перекосів  сторінок  

- визначення корисної області, щоб відсікти зайві порожні місця. на жаль жо-

дна з програм обробки цей етап виконати повністю автоматично не може. 

- створення макету сторінки  

- виведення результуючих файлів у форматі без втрати інформації (як прави-

ло у форматі TIFF).  Передбачається, що можна задати  коригування на зра-

зок видалення плям, згладжування контурів букв тощо. 

Вибір кінцевого формату збереження електронного видання 
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12) Слід усвідомлювати призначення растрових форматів PDF та DjVu. У 

форматів PDF і DjVu різна ідеологія. Формат PDF створювався для друкованого 

відтворення документа, а формат DjVu – для електронного: 

- PDF – ―комп'ютерний‖ видавничий формат, розрахований на максимально 

точне відображення електронного документа на будь-яких пристроях. Від-

повідно, він показує найкращі результати саме при збереженні перш за все 

електронних документів. PDF використовує формат стиснення JPEG для 

графіки і LZW для тексту. Відповідно, краще за все цьому формату вдається 

збереження мультимедійних документів з повнокольоровим оформленням і 

великою кількістю графіки; 

- Формат DjVu досить важливий і давно завоював популярність у творців 

електронних бібліотек. У той же час для його ефективного використання 

потрібно чітко представляти сферу його застосування. Це в першу чергу 

оцифрування книг, які не містять багато півтонових та кольорових ілюстра-

цій. «Дежавю» дійсно дозволяє досягти дуже високого ступеня стиснення 

подібних документів при збереженні хорошої якості зображення.  

13) Для трансляції сканованих зображень у формат DjVu  використовуйте 

програму DjVu Small. Швидше за все, основним режимом роботи з DjVu Small у 

вас буде пакетне кодування в єдиний файл групи відсканованих сторінок. Для ви-

конання даної операції знадобиться тільки вказати шлях до сканованих зображень  

і вибрати один із запропонованих профілів кодування – все інше програма зро-

бить самостійно. При бажанні можна попрацювати з налаштуваннями кодерів, 

однак необхідність в цьому виникає рідко. Відмітимо тільки, що для коректного 

розташування сторінок в майбутньому DjVu-файлі краще попередньо дати всім 

файлам  імена в стилі «0001, 0002, 0003…», що звільнить вас від зайвих помилок.  

Створення в електронному документі текстового шару 

 14) Доробити книгу у форматі DjVu можна впровадженням в неї шару роз-

пізнаного тексту. Завдяки йому, зокрема, можна буде реалізувати таку корисну 

можливість, як повнотекстовий пошук по виданню та копіювання фрагментів до-

кумента. Крім того, розпізнаний шар може слугувати основою для генерації заго-
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ловка до книги, за допомогою якого можна буде швидко орієнтуватися в 

об’ємному документі.  

Для створення додаткового текстового шару спочатку знадобиться розпі-

знати відскановані сторінки за допомогою будь-якого доступного OCR-пакета. 

Далі за справу береться пограма DjVuOCR; вона оптимізована для роботи з паке-

том Fine Reader. Використовувати її дуже просто: достатньо вказати шлях до про-

екту Fine Reader і відповідного DjVu-файлу. 

Впровадження гіперпосилань  у таблицю змісту та предметний  покажчик 

15) Дану операцію  можна довірити програмі DjVu Hyperlinks Editor. Вона 

використовує розпізнаний текстовий шар вказаного DjVu-файла для створення 

змісту книги або ж алфавітного покажчика до неї. Підтримується як автоматич-

ний, так і ручний режим роботи.  

Принцип дії: 

1. Програма працює тільки з такими DjVu-книгами, які містять впровадже-

ний текстовий OCR-шар (бажано програмою DjVu OCR 2.1); 

2.  Користувач указує програмі місцезнаходження сторінок DjVu-книги, що 

містять  зображення змісту (чи покажчика) початкової паперової книги, а також 

уводить деякі опції; 

3.  Потім програма повністю автоматично робить наступне: 

  а) прочитує впроваджений текстовий OCR- шар з вказаних сторінок табли-

ці змісту   DjVu-книги; 

 б) аналізує цю інформацію, генерує на її основі гіперпосилання; 

 в) вставляє ці гіперпосилання в дані сторінки  таблиці змісту DjVu-книги. 

У результаті виходить навігаційний механізм для роботи з DjVu-книгою - на 

сторінках з зображеннями змісту  з'являються гіперпосилання для переходу на 

відповідні сторінки DjVu-книги. Тим самим досягається найбільше наближення 

до використання змісту початкової паперової книги. 

Впровадження пошукової системи в електронні видання довідкового характеру 
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16) Для ефективної роботи з  електронним словником можна використати 

такий ряд програм, які допомагають оснастити його навігацією: DjvuDic, 

BookmarkTool, PdfFactory, Pdf&Djvu Bookmarker тощо. 

Для цієї мети рекомендується використовувати Pdf&Djvu Bookmarker. Ця   

програма, призначена для автоматизованого створення дерева змісту відразу для 

двох форматів DjVu та PDF-файлів, тому алгоритм процесу накладання пошуко-

вої системи  спрощується. 

Допоміжний текстовий файл для програми Pdf&Djvu Bookmarker 
…………………………………………………………………………. 

Ч 190 

ЧАС ДОМОГОСПОДАРКИ 190 

"ЧАС ПІК" 190 

ЧАС (ХРОНОМЕТРАЖ) РАДІО-, ТЕЛЕПЕРЕДАЧІ 190 

ЧАСТИНА АУДИТОРІЇ 191 

ЧАСТОТА 191 

ЧВЕРТЬ ШОУЇНГА 191 

ЧЕТВЕРТА СТОРІНКА ОБКЛАДИНКИ 191 

ЧИСТА АУДИТОРІЯ 191 

 

Ш, Щ 193 

ШАПКА 193 

ШАХОВА ПОЗИЦІЯ 193 

ШИФР 193 

ШИФРОВКА РЕКЛАМНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ 193 

ШІСТНАДЦЯТА ЧАСТИНА 193 

ШКАЛА EQ 193 

ШКАЛА ЛЕКАРТА 194 

ШКАЛА УПОДОБАНЬ 194 

ШМУЦТИТУЛ 194 

 

Я 196 

ЯРЛИК 196 

ЯРМАРКА 196 

ЯРМАРКА ЗРАЗКІВ 197 

ЯРМАРКОВИЙ КОНТИНГЕНТ 197 

ЯСКРАВІСТЬ КОЛЬОРУ 197 

ЯЩИК 197 

………………………………………………………………….. 

Програми перегляду та роботи з електронним виданнм 

16) Для перегляду  та роботи з документами у форматі Djvu  пропонуються 

наступні програми: 

Програма DjView. Офіціальним, якщо так можна сказати, рідером для да-

ного формату є програма DjView, версії якої доступні для різних платформ. Ця 
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програма входить до універсального пакету DjVuLibre, що пропонується на сайті 

djvu.org в якості базового рішення для роботи з «дежавю». 

Необхідно сказати, що ця штатна «читалка» досить непогано справляється зі 

своїми обов’язками. Файли відкриваються швидко, помилок на сторінках майже 

не буває. Пропонуються різноманітні варіанти масштабування сторінок, їх перег-

ляд по одній і розворотами, є і стандартні інструменти переходу на сторінки по їх 

номерам. Для швидкої навігації по документу слугує бокова панель, в якій можуть 

виводитись мініатюри сторінок, перелік розділів або система пошуку по шару 

розпізнаного тексту. Цікава функція DjView – можливість перегляду окремих ша-

рів файлу. Так, наприклад, можна залишити для «ознайомлення» тільки текстовий 

шар, відімкнувши зображення і фон сторінки. Іноді це підвищує зручність читан-

ня з екрану деяких документів з занадто хитромудрою версткою. Необхідний фра-

гмент зображення можна виділити, скопіювати і експортувати як окремий графіч-

ний файл.  

Підсистема друку документів в DjView досить проста. Можна вибирати па-

раметри кольоровості, зображення, його масштабування, а також вмикати друк 

рамок. Друк декількох сторінок на одному аркуші не підтримується. Додаткові 

налаштування програми також досить лаконічні, однак при бажанні можна визна-

чити параметри гами вихідного зображення і перевизначити роздільну здатність 

монітора при перегляді DjVu-файлів.  

Якщо ви просто хочете читати такі файли і не пред’являєте додаткових ви-

мог до можливостей програми,  то DjView  підійде на роль додатку для повсяк-

денної роботи. Не будемо забувати про безплатність та багатоплатфорність даної 

програми.   

Програма WinDjView. Мабуть найбільш популярною альтернативною 

DjView на платформі Windows в наш час є програма WinDjView 

(windjvu.sourceforge.net). Відзначимо, що розробники цієї програми також пропо-

нують версію для Mac OS, яка називається MacDjView. Обидві програми поши-

рюються безкоштовно.  
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Працює програма дуже швидко і відкриває файли без помилок. На відміну 

від DjView,  ця програма розміщує відкриті документи в межах одного вікна на 

вкладках, що зручно для одночасної роботи з декількома файлами. Переглядати 

сторінки книги можна поодинці, а також у вигляді єдиної стрічки. Доступні шви-

дкі зміни масштабу перегляду, а також поворот сторінок – для цього на панель 

інструментів винесено декілька спеціальних кнопок. Корисний також режим «Ви-

ділити і збільшити», що дозволяє швидко розглянути в збільшенні необхідний 

фрагмент відкритої сторінки. Підтримується перегляд певних шарів DjVu-файла. 

WinDjView дозволяє робити для файлів власні закладки, які можна за-

безпечити текстовими поясненнями. Це зручно, якщо автор видання не передба-

чив для своєї книги зміст, що трапляється досить часто. В налаштуваннях додатку 

можна зробити резервну копію своїх закладок і анотацій у вигляді файлу *.reg. 

Система друку цієї програми виконана набагато зручніше, ніж в стандарт-

ному DjView. Тут є всі необхідні налаштування: масштабування, можливість дру-

ку декількох сторінок на аркуші з вибором точних параметрів їх розміщення на 

аркуші, автоматична орієнтація сторінок при друці, а також обрізка  країв. 

Для перегляду документів DjVu в браузері пропонується офіційний безкош-

товний плагін, розроблений фірмою LizardTech для операційної системи Windows 

і Мас OS. Завантажити його можна на сайті djvu.org 

. Є інші альтернативні пропозиції для різних версій Linux, а також Symbian. 
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ДОДАТОК А 

ПРАВИЛА СКАНУВАННЯ 

Щоб отримати хороший результат обробки сканованих сторінок друкованої 

книжки і  мінімізувати помилки,  слід дотримуватися наступних правил:  

 1) Не скануйте в чорно-білому режимі -  скануйте у відтінках сірого, або у 

кольорі.   Якщо друковану сторінку сканувати у чорно-білому режимі,  то чимало 

бруду на скані (структура паперу, тіні,  позначки олівцем або маркером)  перетво-

ряться на чорні плями чи смуги.  Літери можуть просто залитися чорним кольо-

ром,  якщо  тіні від корінця книги або  маркера нависають над ними.  

З іншого боку, обробка сканованих сторінок   краще здійснюється   спеціалі-

зованими  програмами саме тоді, коли вони скановані саме в сірому, а не чорно-

білому режимі. Тоді можна "витягнути" дрібні деталі тексту, наприклад,  індекси   

формул,  бліді номери виносок  тощо.  

Отже, сторінки  з текстом та  напівтоновими  картинками  слід  сканувати   в 

сірому, а сторінки (і обкладинки книги), де є хоч один  кольоровий  символ - у ко-

льоровому режимі!  Не зайве сказати, що сканування у відтінках сірого  породжує  

значно менші  проблеми    при розпізнаванні документа. 

 2) Не скануйте з роздільністю  нижче 300 dpi.  Більше - краще (особливо 

для дрібного тексту і  літер з тонкими перемичками), але при цьому сповільню-

ється і сканування, і обробка.  Зазвичай сканують у 300 або в 600 dpi.  

 3) Уникайте сканування в jpeg - це формат з втратами, і подальше зберіган-

ня документа jpeg в інші формати вже не поверне якості. Кількаразовий перезапис 

файлу при збереженні  може суттєво погіршити його  якість.  Навіть при  стис-

ненні без втрат (Quality = 100)  залишаються  артефакти у вигляді "квадратиків".  

Особливо спотворюється колір на межі   різних кольорів. 

 4) При скануванні як правило  використовують формат tif, але будьте уваж-

ні - tif може використовувати для стиснення jpeg-алгоритм.  Як правило, є можли-

вість налаштувати параметри збереження у формат tif.  Можна вибрати спосіб 
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стиснення без втрат  CCITT Group 4 Fax  або LZW.  Якщо такої можливості немає, 

то слід сканувати у форматі PNG - у ньому гарантовано використовуються алго-

ритми стиснення без втрат.   

Зазначимо, що не всі програми обробки зображень працюють з названими 

форматами. Тому, якщо немає особливих проблем з наявністю місця на диску, 

краще завжди використовувати нестиснений файл. 

  5) Якщо має місце ефект просвічування зворотного боку сторінки, то для 

його усунення слід підкласти під сторінку лист чорного паперу.  Особливо важли-

во зробити це для сторінок з ілюстраціями.  

 6)   У налаштуваннях сканера краще за все прибрати всі можливі настройки: 

баланс білого, підвищення яскравості чи  контрасту.  Гамма повинна стояти на 1.  

Якщо підключений колірний профіль, то його краще вимкнути.  Навіщо все це?  

Справа в тому, що програмне забезпечення корекції  у  сканерах поступається за 

якістю спеціальним програмам з обробки зображень (наприклад, Photoshop).  

Тільки в професійних сканерах таке програмне  забезпечення  -  на висоті.  Проте  

ці сканери коштують  дорого.   

Якщо яскравість і (або) контраст невірно виставлений у сканері (або в руч-

ну, або автоматично), то деталі букв можуть вийти  тонкими, а деякі можуть загу-

битися (актуально для івриту та грецької мови, дрібного шрифту, виносок і т.д.).  

Таке скановане зображення потім практично не можна "вилікувати".  Якщо ж зо-

браження  отримане з "нульовими" настройками сканера, то змінити його гаму, 

яскравість і контраст  простіше в спеціалізованих програмах, створених  для цієї 

мети.  

 7)  Заздалегідь слід застерегти від використання в якості основного інстру-

менту сканування програми FineReader.  Залишимо цю програму для стадії розпі-

знавання документа (OCR).  Поки вона може лише  ускладнити  завдання пакетної 

обробки, застосувавши (причому без нашого відома) свої не надто хороші алгори-

тми чищення і стиснення сканів.  А головне  -  вона практично позбавить нас шан-

сів застосувати найважливіший прийом - оверсемплінг до роздільності 600 dpi.  
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 8) Частіше протирайте скло сканера  -  інакше бруд може  зіпсувати якість 

зображення,   що у свою чергу  позначиться на якості кінцевого документа.  Пля-

ми на склі, дрібні ворсинки чи   пилюка від паперу при обробці сканів можуть пе-

ретворитися на чорні плями та смуги, з якими потім складно  боротися.   

У програмі FineReader цей "бруд" заважає розпізнаванню тексту, і потім до-

водиться багато чого "дописувати" руками.  Частіше протирайте і обдувайте скло 

сканера!  Мінімум - перед скануванням кожної нової книги.  А найкраще, це  3-4 

рази в процесі сканування однієї книги.  Затрачені  зайві 5 хвилин, дадуть набага-

то більшу економію часу!  

 9) Дуже важливо в процесі сканування  частіше мити руки!  Чимало друка-

рень використовують фарби  такої якості, що фарба від букв бруднить пальці, 

якими оператор перегортає   сторінки. Тобто, знову маємо джерело забруднення 

сканів з усіма можливими  наслідками.  
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ДОДАТОК Б 

РОБОТА З DJVU-КНИГОЮ 

В інтернеті доступні для скачування деяка кількість програм, що дозволяють 

переглядати книги у форматі DjVu. У цьому додатку буде описаний досвід вико-

ристання програми WinDjView.  Ця програма вигідно відрізняється від інших тим, 

що з її допомогою можна не просто переглядати книжку, але і працювати з нею, 

тобто створювати закладки, позначки, анотації,  виписки та інше. 

Б.1  Читання книги 

Після установки програми, при  ініціюванні  значка файла DjVu останній по-

винен відкриватися у програмі WinDjView. Залежно від якості сканів та їхньої  

обробки можна вибрати різний  вид перегляду сторінок,  це одна або дві (розво-

рот) сторінки на всю ширину вікна. У цьому відношенні значки на панелі інстру-

ментів майже такі ж, як у програми Adobe Reader. Те ж саме стосується і можли-

вості повернути сторінку під прямим кутом наліво або направо. 

 

Рисунок Б.1 – Основні налаштування програми 
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Рисунок Б.2 – Інтерфейс  програми 

Рисунок Б.3 – Корекція зображення 

Інша справа, коли мова йде про те, щоб підкоригувати вигляд кольорового 

зображення або шрифта тексту. Для цього в налаштуваннях програми ("Файл" - 

"Налаштування") на вкладці "Відображення" є пункти: "Застосувати корекцію зо-

браження" і "Більш якісне (але повільне) промальовування кольорових сторінок".  
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 Досвід  показує, що при корекції блідого або, навпаки, темного  зображення 

(малюнки, фотографії) цілком достатньо невеликого пересування повзунка "Гам-

ма", а для більш чіткого відображення зображень - і тексту в тому числі! - достат-

ньо відмітити пункт "Більш якісне (але повільне) промальовування сторінок". 

Слова "але повільне" означають, що на відкриття сторінки потрібно більше часу, 

ніж звичайно. Втім для сучасних комп'ютерів ця різниця в часі майже непомітна. 

 

Рисунок Б.4 – Приклад корекції  зображення 

Якщо вам доводиться працювати з книгою, а не просто побіжно переглядати 

зміст чергового завантаженого файлу, то деякі можливості даної програми поза 

всяким сумнівом будуть дуже корисні. Почнемо з самого дорогого - зору.  

Довга робота за екраном монітора погано позначається для здоров'я очей: непри-

родна освітленість,  надмірна зосередженість на дрібних об'єктах поступово усу-

ває моргання і, як наслідок, зволоження очей. 

 Щоб уникнути подібних негативних наслідків, скористаємося пунктом "Ін-

вертування кольору" в налаштуваннях програми. При цьому білий фон екрану, 

відповідний білизні паперової сторінки, стане чорним, а шрифт - білим. Тобто, 

перед нами буде якийсь аналог того, що у великих бібліотеках називають мікро-

фільмами (фотокопіями) книг. Якщо ж при цьому відображення сторінок перевес-

ти в повноекранний режим (комбінація клавіш Crtl + L), то аналогія стає ще більш 
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очевидною.  

 

Рисунок Б.5 – Приклад інверсії  зображення 

Б.2 Створення закладки 

 Активна робота з книгою передбачає можливість створення закладок, поз-

начок, виписок, анотацій тощо.  Все це дозволяє робити  програма WinDjView. 

Для створення закладки на певній  сторінці, слід правою кнопкою миші вивести 

контекстне меню, де вибираємо пункт "Додати закладку". Потім вводимо назву 

закладки і тиснемо "ОК" - все, дана закладка буде доступна з бічної панелі про-

грами. 

 Можна створювати велику кількість закладок, які згодом легко переймено-

вувати, перенаправляти, сортувати. При цьому треба мати на увазі, що зроблені 

таким чином закладки зберігаються на комп'ютері, а не у файлі книги. Щоб пере-

нести закладки на інший комп'ютер  в програмі передбачена функція "Експорт 

закладок". Відповідно, на іншому комп'ютері треба скористатися пунктом "Імпорт 

закладок". Крім того, в налаштуваннях  програми, на вкладці "Додатково" є мож-

ливість зберігати резервні копії закладок. 

Якщо ж  необхідна тільки одна закладка, яка вказувала б на останню прочи-

тану сторінку, то нічого спеціально створювати не потрібно, - якщо в налаштува-

вннях програми активований пункт "Запам'ятати відкриту сторінку і налаштуван-

ня кожного файлу", то при кожному відкритті файлу програма відкриє книжку на 

тій сторінці, на якій ви зупинили читання в останній раз. 
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Рисунок Б.6 – Перенесення закладок 

Б.3 Створення  позначок та анотацій 

У кожного досвідченого читача є своя особлива система позначок, все розма-

їття яких можна, при першому наближенні, розділити на п'ять груп: (1) підкрес-

лення тексту олівцем або чорнилом, (2) відкреслення  на полях за допомогою тих 

самих інструментів, (3) виділення тексту відповідними  маркерами, (4) вписуван-

ня  на полях сторінок розлогих коментарів, скорочень або спеціальних значків 

("NB", "Sic" тощо), (5) приклеювання на поля сторінок або вкладення між сторін-

ками невеликих за розміром листочків паперу з невеликими коментарями.  

Приміром, Сталін, судячи з розповідей, при читанні книг часто користувався 

червоно-синім олівцем для виділення тексту: червоний колір (символ революції) 

означав схвалення, синій - ні.  Багато інших користуються текстовими маркерами 

трьох кольорів, вибір яких заснований на аналогії з сигналами світлофора: зеле-

ний для схвалення, червоний - незгоди, а жовтий - "звернути увагу".  Зрозуміло, 

що колір сам по собі - умовність, а тому ніяких жорстких рекомендацій у виборі 

того чи іншого кольору немає. 

У паперовій книжці усілякі позначення робити жалко або недоцільно (чита-

юча публіка користується простим олівцем, яким залишає ледь помітні нерівні 
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(тремтячі?) лінії на полях). Електронну книжку, на відміну від паперової, жаліти 

сенсу не має, а тому в ній можливі - і потрібні! - будь-які позначки. Хіба що перші 

два типи позначок (підкреслення і відкреслення) навряд чи будуть користуватися 

популярністю, оскільки  аналог текстового маркера тут більш зручний.  

 

 

Рисунок Б.7 – Виділення області 

Отже, якщо при читанні DjVu-книжки виникає бажання якось позначити пе-

вне місце, то  на панелі інструментів вибираємо значок "Виділити область". Далі, 

виділивши потрібну область сторінки, правою кнопкою миші виводимо контекст-

не меню, де вибираємо пункт "Відзначити виділення ...". Перед нами з'явиться ві-

кно ("Нова анотація") з досить непоганим набором інструментів для виділення 

границь і внутрішньої області ("заливки"), а також для додавання коментарів і за-

кладки.  Вибравши, наприклад, жовтий колір заливки (тип заливки: "суцільний") і 

встановивши рівень прозорості 60%, тиснемо ОК - все, виділення "маркером" го-

тове.  
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Рисунок Б.8 – Створення закладки  на виділену область 

Для подальшої зміни кольору, прозорості і типу виділення потрібно а в кон-

текстному меню вибрати пункт "Параметри анотації". Для видалення виділення - 

пункт "Видалити анотацію". Що ж стосується додавання текстового коментаря, то 

потрібно враховувати дві обставини: по-перше, при виборі пункту "Завжди пока-
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зувати текст" ваш коментар швидше за все буде заважати читати текст книги, а 

по-друге, якщо даний пункт ("Завжди показувати текст") залишити не активним, 

то коментар буде видно тільки при наведенні миші на виділену область. Тому 

можна порадити або виділяти для коментарів додаткову область на полях, або 

якось позначати, наприклад в закладках, про наявність прихованих коментарів.  

 

Рисунок Б.9 – Приклади  коментарів та відкреслень 

Звичайно, було б чудово додати у розглянуту програму більш багаті можли-

вості для створення позначок: вибір кольору шрифта для коментарів; набір  най-

більш популярних значків, які заміняють цілі слова і вирази; нотатки з вибором 

розміру, кольору фону і розташування на сторінці книги (аналогічні приклеєним 

листочкам паперу ); набір різних ліній для відкреслень на полях (прямих, перери-

вчастих, хвилястих) тощо.  

Але і при наявності вже і таких можливостей, а також при винахідливості і 

певного  тренування, з книгою можна працювати цілком успішно. У всякому разі, 

нітрохи не гірше, ніж при роботі з паперовою книгою. І ось ще що: якщо книга 

велика, то бажано на кожну свою позначку чи анотацію  створювати закладку в 

бічну панель. Так легше буде відшукати потрібне місце.  
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Б.4 Створення виписки 

Взагалі кажучи, при відсутності OCR, тобто розпізнаного текстового шару (а 

таких книжок у форматі DjVu більшість), мова може йти, звичайно, тільки про 

аналог виписок. Але ж головне тут те, що вони можливі! Для цього виділяємо по-

трібну область точно так само, як і у випадку з позначками. Тільки на цей раз в 

контекстному меню  виберемо пункт "Копіювати виділення", щоб потім відкрити 

вікно текстового процесора Word, натиснути правою кнопкою миші у потрібній 

області сторінки і в контекстному меню вибрати "Вставити".  Фрагмент  тексту, 

що нас зацікавив  (нехай і в графічному форматі),  скопійований і чекає наших 

коментарів, але вже за допомогою засобів програми Word. 

 Аналогічним чином можна створювати виписки і в інших текстових редак-

торах, наприклад в OpenOfficeWriter. Є й інший спосіб: замість пункту "Копіюва-

ти виділення" можна скористатися пунктом "Експорт виділення", щоб потім  виб-

рати місце та формат  збереження. Зібрані таким чином файли в майбутньому мо-

жна буде вставляти в документи для  систематизації і коментування. 

 

Рисунок Б.10  – Приклад виписки 
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Зазначимо, що  разом з книжкою позначки на іншу машину не переносяться, 

але автор програми у даному випадку усе передбачив: в меню "Файл"> "Налашту-

вання"> "Додатково" є пункт "Закладки та анотації", якраз і призначений для 

створення резервної копії всіх закладок та позначок, що зберігаються на  комп'ю-

тері, яку можна перенести на іншу машину. Файл, в якому зберігаються всі закла-

дки та позначки, як і файл резервної копії, - це файл регістру у форматі  Reg, на 

якому досить клацнути мишкою, щоб прописати його на іншому комп'ютері.  

Втім, можна взагалі обійтися без того, щоб переносити закладки та інше з 

однієї машини на іншу. На сайті PortableApps.com  викладена для скачування  по-

ртативна версія даної програми, яку можна скопіювати на флешку і запускати 

прямо з неї документ разом з позначками і закладками. Тепер на флешці не тільки 

програма для читання, але і всі налаштування. Запускати таку версію потрібно  

таким шляхом: WinDjViewPortable> WinDjViewPortable.exe. Або скористатися 

спеціальною програмою для подібних портативних версій. 
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ДОДАТОК В 

ПРОГРАМА SCANKROMSATOR 

Крок 1. Відкриваємо ScanKromsator’ом відскановані файли (будемо працювати над 

розворотами книги, відсканованими з роздільною здатністю 300 крапок на дюйм та 8-

бітною глибиною). Для цього в меню програми вибираємо File — Open... Відкрива-

ється вікно зі списком файлів 

 

Крок 2. Далі сортуємо файли, вибравши потрібну опцію з меню  

 

 

Крок 3. Виділяємо останній файл, а далі, натиснувши та утримуючи клавішу Shift, 

виділяємо перший файл (таким чином усі файли відкриються в потрібному нам 

порядку — див. жовте виділення маркером)  

http://scanbook.org.ua/articles/scankromsator/index.html
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Крок 4. Проглядаємо відкриті файли з відсканованими сторінками (маркером на 

малюнку обведений список відкритих файлів). У головному вікні відкритий  перший 

(або виділений) файл зі списку.  

 

 

Крок 5. Тепер необхідно попередньо розставити маркери, які будуть обрізати зайве на 

сторінках, наприклад, чорні смуги між двома сторінками, чорні смуги за межами 

тексту і т.д. Для цього з меню Edit вибираєте опцію Draft kromsate  
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Крок 6. Для  розділення  розворотів сторінок вибираємо опцію Split pages (вона 

виділена жовтим маркером на малюнку). Якщо працюєте з окремими сторінками, а не 

розворотами, цю опцію вибирати не потрібно 

 

 

 

Крок 7. Починається процес обробки файлів та автоматичного розставляння маркерів 

на сторінках  
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Крок 8. Після завершення процесу отримаємо  результат,  як на наступному рис. 

Відразу помітно, що маркери розставлені не ідеально (проблемна зона позначена 

жовтим кольором). Верхні межі та бокові — мають правильне розташування, а нижні 

потрібно підтягнути так, щоб маркери були на відстані приблизно 0,5 см від тексту (у 

нашому випадку — від номерів сторінок) 

 

 

Крок 9. Щоб перетягнути нижній маркер, натискуємо на різець (виділений на малюн-

ку) та перетягуємо ним нижній горизонтальний маркер на потрібну відстань від 

тесту. Такі ж маніпуляції робимо для всіх сторінок, якщо маркери розставлені непра-

вильно 
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Крок 10. Трапляються випадки, що після автоматичної розстановки різців назви 

файлів у списку виділяються жирним шрифтом. Це означає, що програма не змогла 

правильно визначити розташування для маркера. В таких випадках слід виділити 

потрібну сторінку та встановити усі галочки навпроти опції Automargins, як вказано 

на малюнку нижче 

 

Крок 11. Далі переходимо до налаштування процесу обробки файлів — вибираємо 

закладку Files  
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Крок 12. Тепер вказуємо директорію, де  будуть зберігатися опрацьовані файли 

(папку потрібно створити заздалегідь)  

 

Крок 13. Далі збільшуємо роздільну здатність зображення, щоб покращити якість 

вихідних чорно-білих елементів. Для цього змінюємо вказану роздільну здатність із 

300 на 600 dpi. Колір вибираємо чорно-білий (B/W). Спосіб стиснення зображення та 

вхідну роздільну здатність (Input DPI) залишаємо без змін  

 

Крок 14. Переходимо до налаштування обробки сірих зображень та відкриваємо 

закладку Quality 
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Крок 15. Для покращення якості зображення  ініціюємо чебокси напроти виділених 

слів (Enhance image — удосконалити зображення, Smooth— згладжування, Blur — 

розмивання) та розставляємо значення  (як показано на малюнку нижче). Кожну 

галочку потрібно ставити, утримуючи клавішу Ctrl, щоб вибрані опції застосовували-

ся до всіх відсканованих зображень (після кожного натискання  буде попередження 

— потрібно натиснути ОК) 

 

Крок 16. Програма дає можливість налаштовувати процес обробки  сірих та кольоро-

вих  сторінок. Для цього існує  кнопка Gray enhance 
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Крок 17. У закладці Background cleaner можна спробувати  змінити такі параметри: 

для Cleaner passes встановити 1,  для Method  - 2D  та мітку напроти  Correct low 

contrast 

 

Крок 18. Підбираємо поріг для перетворення текстової частини у чорно-білу. Для 

цього потрібно перейти до вкладки Convert  та з випадаючого меню вибрати потрібну 

опцію 

 

Крок 19. Тепер можна спробувати перевірити, якою буде вихідна сторінка з підібра-

ними налаштуваннями. Обробляємо лише одну типову сторінку, а вже лише після 

того, як нас влаштує отриманий результат, можна починати обробку всіх файлів. Щоб 

перевірити, як виглядатиме зображення, вибираємо  Process — Current file. 
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Крок 20. Перевіряємо  результат обробки  

 

Крок 21. Якщо якість вихідного файлу нас влаштовує, то можна починати обробку 

усіх сторінок. Вибираємо  Process — All. Починається обробка файлів. Час обробки 

може бути досить тривалим: це залежить від кількості параметрів обробки, числа 

сторінок,  роздільної здатності вихідних зображень і т.д.  

 Для того, щоб комп’ютер не гальмував при паралельній роботі, можна змінити 

пріоритет процесу в диспетчері завдань ( комбінація клавіш Ctrl + Alt + Del, в закла-

дці Процеси вибираємо процес із назвою sk.exe, натискаємо правою кнопкою миші на 

назві процесу та вибираємо з меню Пріоритет — Нижче середнього). Після таких 

маніпуляцій програма працюватиме фактично у фоні, використовуючи лише вільні 

ресурси комп’ютера 

Крок 22. Після завершення обробки  потрібно ще раз передивитися результати роботи 

програми. Якщо ж якась сторінка буде опрацьована невдало, то можна  інакше 

підібрати  налаштування для неї, щоб вихідний файл був кращої якості. Під час 

перегляду результатів, зображення можна частково редагувати: виділяти певні 

ділянки зображення, переміщати їх, копіювати, видаляти і т.д. Після закінчення 

перегляду усіх результатів програму можна закрити. 
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ДОДАТОК Г 

ПРОГРАМА SCAN TAILOR 

Крок 1. Відкриття сканованих зображень 

 

Крок 2.  Виправлення орієнтації  

 

Крок 3.  Розрізання розворотів  
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Крок 4.  Компенсація нахилу  

 

Крок 5.  Виділення корисної області 

 

Крок 6.  Навішування полів 
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Крок 7.  Виведення оброблених сторінок  

 

Крок 8.  Виділення зон картинок   
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ДОДАТОК Д 

КОЛЬОРОВІ ВСТАВОКИ  

 

Крок 1.  Відкриття файлу у програмі перегляду WinDjView    

 

Крок 2.  Розставлення зон виділення 
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Крок 3.  Вибір кольору заливки  
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Крок 4.  Збереження файлу закладок   

 

 
 

Крок 5.  Обробка файлу закладок    

 

 
 

 

 

 

 

 

 



145 

 

Крок 6.  Результат створення кольорових вставок     
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ДОДАТОК Е 

ТЕКСТОВИЙ ШАР 

Крок 1.   Для того, щоб накласти текстовий шар на djvu-книгу, ми скористаємося 

програмою Djvu OCR.  

 

Крок 2.   Спочатку скористаємося декодером файлів .djvu (книга буде розкладена 

посторінково - кожна сторінка окремим файлом з відповідною нумерацією). Для 

цього натискаємо на першу іконку зі зображенням ножиць (DjVu Decoder) та відкри-

ваємо вікно декодера. 

 

http://scanbook.org.ua/articles/djvu_ocr/index.html


147 

 

Крок 3.   Натискаємо на кнопку Add та вибираємо файл, до якого хочемо додати 

текстовий шар 

 

Крок 4. Вказуємо директорію, де будуть зберігатися файли (сторінки) книги, яку ми 

розкодовуватимемо 

 

Крок 5. Далі вказуємо формат, у якому будуть зберігатися сторінки. Краще вибрати 

формат .tif. Також вказуємо сторінки, які хочемо зберегти (вибираємо all, тобто всі). 

 

Крок 6. Можна також вказати, які саме назви давати кожній окремій збереженій 

сторінці. Опцію можна змінювати за потребою. 
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Крок 7. Тепер запускаємо процес декодування, натиснувши на кнопку Process. 

 

Крок 8. Після завершення процесу декодування програма запропонує зберегти 

проект. Натискаєте ОК. 

 

Крок 9. Вказуєте назву проекту та місце, куди його зберегти (по замовчуванню 

програма запропонує директорію, в яку зберігалися сторінки книжки, яку ми розко-

дували) 
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Крок 10. Тепер потрібно розпізнати розкодовані .tif-сторінки книги за допомогою 

програми FineReader 7 (8).  Ми скористаємося програмою FineReader 8. Запускаємо 

програму 

 

Крок 11. Тепер відкриваємо розкодовані зображення за допомогою FineReader 8. 

Вибираємо в меню Файл опцію Відкрити PDF / Зображення, як показано на малюн-

ку нижче 

 

Крок 12. Шукаємо деректорію, в яку ми зберегли декодовані файли, сортуємо файли 

у вигляді таблиці, виділяємо останній файл та, натиснувши й утримуючи клавішу 

Shift, вибираємо перший (з вибраним раніше префіксом - у нас він аа - та номером 

0001). Таким чином виділяється цілий діапазон файлів, які будуть додаті до пакету 

програми FineReader 8. Натискаємо кнопку Відкрити. 
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Крок 13. Тепер файли додалися у пакет FineReader 8 і мають такий вигляд. 

 

Крок 14. Далі вказуємо мову розпізнавання сторінок. У нашому випадку це україн-

ська. Якщо потрібної мови у списку нема - її можна завантажити з офіційного сайту 

Abbyy FineReader. 
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Крок 15. Тепер потрібно розпізнати усі відкриті сторінки. Для цього або натискуємо 

на кнопку Читати все, або  на маленький трикутник справа від кнопки та вибираєте з 

меню Розпізнати всі стоірнки 

 

Крок 16. Починається процес розпізнавання сторінок програмою 

 

Крок 17. Після розпізнавання отримаємо приблизно такий результат. У першому 

вікні (із назвою Зображення) - блоки, які розпізналися програмою FineReader 8, 

справа - розпізнаний текст (його можна виділяти та копіювати, якщо є така потреба), 

а знизу - збільшене зображення (воно використовується для того, щоб перевірити, чи 

в розпізнаному тексті є помилки: якщо клікнути в якомусь місці в розпізнаному 

тексті мишкою, то знизу відкриється саме та частина зображення, яка відповідає 

слову чи символу, на який клацнули) 
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Крок 18. Тепер нам потрібно зберегти пакет із розпізнаним текстом. З цього пакету 

програма Djvu OCR витягне  потрібний нам текст разом із інформацією про його  

розміщення на зображеннях (на сторінках). Вибираємо меню Файл та Зберегти 

пакет як... 

 

Крок 19. Відкривається вікно, де потрібно вказати, куди зберегти пакер із розпізна-

ними файлами. Вкажіть ту директорію, куди й зберігали проект декодування програ-

мою Djvu OCR, щоб потім не було плутанини. Тепер програму FineReader 8 можна 

закрити 
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Крок 20. Знову переходимо до програми Djvu OCR. Натискаємо на кнопку <Prev, 

щоб повернутися в попереднє меню 

 

Крок 21. Натискаємо на кнопку Manual mode OCR manager 

 

Крок 22. Вказуємо директорію, де збережений  пакет програми FineReader 8 із 

розпізнаними сторінками, натиснувши кнопку Browse 
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Крок 23. Тепер вказуємо, куди зберегти текстовий файл, який міститиме витягнуту 

інформацію з пакету FineReader 8 (тобто сам розпізнаний текст та інформацію про 

його розпіщення на сторінці) 

 

Крок 24. Ставимо галочку напроти Burn DJVU file (накладатимемо на книгу тексто-

вий шар). Далі вказуємо саму книгу, яку розкладали на сторінки та розпізнавали, а 

після цього тиснемо на кнопку Process 

 

Крок 25. Починається процес накладання розпізнаного тексту на зображення (сторін-

ки книги). Після закриття такого вікна, як на малюнку нижче, книга готова 

 

Крок 26. Тепер відкриваємо будь-якою програмою для перегляду файлів .djvu книгу з 

накладеним текстом та перевряємо, чи текст співпадає зі зображенням (для цього 

потрібно лише спробувати виділити текст та перевірити, чи співпадають абзаци).  

 


