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І. ЦЕЛ, ОБЕКТ И ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
І.1. Цел
Целта на настоящия документ е да осигури методическата основа за
унифициране на дигиталното представяне на архивни документи в съответствие с
концепцията за изграждане на Дигитален архив на Държавна агенция “Архиви”.
І.2. Обект
І.2.1. Настоящият документ регламентира общите принципи и основните
изисквания за изготвяне на дигитални мастер обекти за Дигиталния архив на Държавна
агенция “Архиви” чрез рефлексивно и трансмисивно сканиране. Документът се отнася
за дигитални обекти, съдържащи статични образи (still images) на текстови документи,
планове, чертежи, карти, фотографски материали, рисунки, графични илюстрации и др.
Документът се отнася само за растер образи.
І.2.2. Настоящият документ не третира:
І.2.2.1. Дигитализацията на други типове източници като аудио-визуални
материали и триизмерни обекти;
І.2.2.2. Дигитални образи, основани на векторни данни;
І.2.2.3. Използването на средства за пълнотекстово представяне (като OCR);
І.2.2.4. Изготвянето на производни дигитални обекти;
І.2.2.5. Дългосрочното съхранение, опазването и използването на дигитални
обекти.
І.3. Област на приложение
Определените в настоящия документ изисквания са задължителни при
изготвянето на дигитални мастер обекти, предназначени за включване в Дигиталния
архив на Държавна агенция “Архиви”.
ІІ. ВРЪЗКА С ДРУГИ ДОКУМЕНТИ. ПРЕПРАТКИ/ПОЗОВАВАНИЯ
ІІ.1. “Концепция за изграждане на Дигитален архив на Държавна агенция
“Архиви”.
ІІ.2. “Указание за подбор на архивни документи за създаване на Дигитален
архив”;
ІІ.3. “Инструкция за проверка на дигитални мастер обекти”;
ІІ.4. “Инструкция за извършване на корекции на дигитални мастер обекти”;
ІІ.5. “Инструкция за изготвяне на дигитални мастер обекти с Microtek ScanMaker
9800XL – рефлексивно сканиране”.
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ІІІ. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
За целите на настоящия документ и в рамките на Дигиталния архив на Държавна
агенция “Архиви” се използват следните определения:
ІІІ.1. “Векторни данни” – данни, които се състоят от математически описани
линии и криви. Не са съставени от данни, състоящи се от индивидуални пиксели (както
растер образите), поради което могат да бъдат скалирани без загуба на качество.
Данните могат да се модифицират чрез промяна на математическите описания и
отношения, определящи съдържанието на образите.
ІІІ.2. “Височина на дигитален образ (Image Height)” – броят на редиците с
пиксели в образа или общият брой пиксели по вертикалното (Y) измерение на образа.
ІІІ.3. “Дигитален мастер обект”/”дигитален мастер образ” – висококачествен
дигитален обект/дигитален образ за дългосрочно запазване, който може да се използва
като източник за изготвяне на производни дигитални обекти/образи.
ІІІ.4. “Дигитален обект” – съвкупността от всички файлове с дигитални образи,
представящи един отделен източник в неговата цялост. Един дигитален обект може да
се състои от един или повече файлове с дигитални образи.
ІІІ.5. “Дигитален образ” – визуална проява на дигитално кодирано представяне
на визуалните характеристики на един източник. В Дигиталния архив на Държавна
агенция “Архиви” се използва за обозначаване на отделен файл с образ на съставна
част на източника (например отделна страница).
ІІІ.6. “Дисторсия” (геометрична) – дефект на дигиталния образ, при който
реалната геометрия на източника не е представена правилно в дигиталния образ. При
дисторсия образите на прави, перпендикулярни на оптичната ос не са прави, а криви
линии (виж фигура 7). Например, страните на квадрат от източника изглеждат в образа
извити навън или навътре. Дължи се на това, че мащабът на изображението (линейното
увеличение) на различно разстояние от центъра не е еднакъв. Може да се получи,
когато източници, които не лежат в една равнина (извити листове, извивки на
листовете при подвързани източници) се сканират без да са притиснати добре върху
повърхността за сканиране. Дисторсия може да бъде причинена и от оптиката на
скенера, сензорни дефекти и др.
ІІІ.7. “Източник” – непосредственият източник (архивен документ или
съвкупност от отделни свързани документи), от който се изготвя дигиталният обект.
ІІІ.8. “Количество пиксели (Pixel array)” – широчината и височината на образа в
пиксели.
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ІІІ.9. “Метаданни” – структурирана информация за дигитални обекти. Съдържат
информация,

необходима

за

създаването,

управлението,

представянето,

идентифицирането, достъпа и съхранението на дигиталните обекти. Създават се на
ниво “дигитален обект”.
ІІІ.10. “Нютонови пръстени” – интерференчна картина, която се проявява като
серия от концентрични светли и тъмни пръстени. Най-често се появява при сканиране
на трансмисивни източници. Този дефект често не е видим при сканирането и се
проявява по-късно при увеличаване на образа при принтиране.
ІІІ.11. “Пиксел” – абревиатура на picture element. При дигиталните образи
пикселът е най-малката дискретна единица информация от структурата на образа.
Образите, базирани на растер данни, могат да бъдат определени като решетка, в която
всяка клетка е пиксел. Количеството информация, което може да бъде включено в един
пиксел, е различно и се изразява като “битова дълбочина” (виж т. V.2.2. от настоящия
документ). При сензорите на скенери или дигитални камери “пиксел” означава наймалкия фоточувствителен компонент или клетка, който може да осигури реакция на
светлината.
ІІІ.12. “Производен дигитален обект”/”производен дигитален образ” – дигитален
обект/образ, изготвен от дигитален мастер обект/образ като негов заместител за
конкретни цели на използването и разпространението.
ІІІ.13. “Растер образ” – образ, основан на решетка/растер от отделни елементи –
пиксели.
ІІІ.14. “Рефлексивно сканиране”/”рефлексивен източник” – сканиране, при което
светлината се отразява от източника – документи на хартиен носител, снимки на
фотохартия и др.
ІІІ.15. “Трансмисивно сканиране”/”трансмисивен източник” – сканиране, при
което светлината преминава през източника – микрофилми, микрофиши, диапозитиви.
ІІІ.16. “Широчина на образа (Image Width)” – броят на колоните с пиксели в
образа или общият брой пиксели по хоризонталното (Х) измерение на образа.
ІІІ.17. “Шум” – данни, които засенчват или разрушават полезния сигнал.

Стр. 5 от 29

Изисквания за дигитално представяне на архивни документи –
дигитални мастер обекти
ІV. ДИГИТАЛНИ МАСТЕР ОБЕКТИ
ІV.1. Предназначение на дигиталните мастер обекти
ІV.1.1. Основното предназначение на дигиталните мастер обекти е да служат
като източници на производни обекти за максимално широк кръг настоящи и бъдещи
потребителски нужди при минимална необходимост от повторно сканиране на един
дигитализиран източник.
ІV.1.2. Дигиталните мастер обекти, изготвени в съответствие с настоящите
Изисквания, не са застрахователни копия на архивните документи и не могат да
изпълняват функцията на техни заместители в случай на унищожаване или загуба.
ІV.1.3. Връзката на дигиталните обекти с опазването на архивните документи е
във възможността за намаляване на използването на архивни документи за сметка на
изготвените от тях дигитални обекти.
ІV.2. Основни характеристики на дигиталните мастер обекти
За да могат да изпълняват основното си предназначение, дигиталните мастер
обекти трябва да притежават следните основни характеристики:
ІV.2.1. Достоверност
ІV.2.1.1. За рефлексивни източници – максимално приближаване до вида на
източника; пълно, детайлно и отчетливо представяне на неговите особености като
уникален физически обект, обусловени от процесите на неговото създаване,
съхранение, разпространение и използване.
ІV.2.1.2. За трансмисивни източници – пълно, детайлно и отчетливо представяне
на източника в съответствие с неговите характеристики и качество.
ІV.2.2. Дълготрайност – възможности за дългосрочно съхранение и използване;
ІV.2.3. Неутралност спрямо конкретни цели на използването и възможност за
удовлетворяване изискванията и целите на максимално широк кръг потребители и
проекти.
ІV.3. Принципи за изготвяне на дигиталните мастер обекти
ІV.3.1. При всички етапи и процеси по изготвяне на дигитални мастер обекти се
гарантира сигурността и опазването на физическото състояние на източниците. Ако
дигитализацията на един източник застрашава по какъвто и да е начин неговото
физическото състояние и цялост, той не се дигитализира.
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ІV.3.2.

Не

се

допускат

корекции

на

дигиталните

мастер

образи

за

удовлетворяване на специфични нужди на конкретна употреба, за подсилване на
характеристики на образите, улесняване на използването, прикриване на дефекти на
източника и др., нарушаващи неговия оригинален вид и структура. Допустимите
корекции на дигиталните мастер образи и случаите, в които се прилагат, са посочени в
“Инструкция за проверка на дигитални мастер обекти”, а редът, условията, принципите
и начините за тяхното извършване – в “Инструкция за извършване на корекции на
дигитални мастер обекти”.
ІV.3.3. Отделните дигитални образи се създават и съхраняват в мащаб 1:1 (100%)
спрямо източника (без увеличение или редукция).
ІV.3.4. За всеки дигитален мастер обект се изготвят метаданни по унифицирана
схема.
V. ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДИГИТАЛНИТЕ МАСТЕР ОБЕКТИ
V.1. Представяне на източниците
V.1.1. Оригиналност на непосредствения източник на дигиталните мастер обекти
Като непосредствен източник на дигиталните мастер обекти се използват
оригинални архивни документи. Като оригинали се приемат и регистрирани в
архивните фондове преписи и чернови на документи. Не се допуска изготвянето на
дигитални мастер обекти от заместители на документи като ксерокопия, фотокопия,
факсимилета и др. Използването на трансмисивни копия (микрофилми, микрофиши и
др.) като източник на дигитални мастер обекти се допуска единствено, ако те са
регистрирани в Държавна агенция “Архиви” като архивни документи и оригиналите са
недостъпни – например трансмисивни копия на документи от чуждестранни архиви. В
този случай допускането им като източници на дигитални мастер обекти става въз
основа на преценка на тяхното качество и физическо състояние и на ценността на
оригиналния документ, от който те са изготвени (за оценка на ценността – виж
“Указание за подбор на архивни документи за създаване на Дигитален архив”).
V.1.2. Обхват и структура на дигиталните мастер обекти
V.1.2.1. Дигиталните мастер обекти се изготвят на ниво отделен архивен
документ. Един дигитален мастер обект представя един документ. Не се допуска
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обединяването в един дигитален обект на преписки или на документи, групирани по
теми или по архивни единици;
V.1.2.2. Един дигитален мастер обект представя повече от един документ, когато
към един основен документ са приложени други документи – например протоколи с
приложенията им, строителни програми с приложени към тях чертежи, договори с
приложени анекси и ратификации, оферти с приложения или когато документите са
създадени като едно цяло и между тях има непосредствена връзка – например
фотоалбуми;
V.1.2.3. Не се допуска разделянето на отделни съставни части на един документ
като части от протоколи, летописни книги, заповедни книги, дневници, спомени и др. и
представянето им в различни дигитални мастер обекти;
V.1.2.4. Един дигитален мастер обект представя източника в неговата пълнота и
цялост като физически обект, включително оригинални корици, заглавни листове,
празни/бели номерирани страници/листове от документа, таблици на съдържание,
оригинални надписи на гърбовете на снимки, восъчни и релефни печати и др. Ако
източникът съдържа значително количество празни/бели номерирани страници/листове
(например празни номерирани листове след края на текста на летописни книги и други
подвързани източници), те могат да бъдат пропуснати, като това се отбележи в
метаданните. Не се допуска частично сканиране източника (сканиране на части от
протоколи, летописни книги, заповедни книги, дневници, спомени и др.);
V.1.2.5. Последователността на файловете с дигитални образи от един дигитален
мастер обект трябва да съответства на структурата на източника. Не се допуска
разместване или дублиране на файловете с дигитални мастер образи;
V.1.2.6. Един дигитален мастер образ може да представя една или две отделни
страници от многостранични източници в зависимост от разположението на
информацията в източника:
V.1.2.6.1. Всяка отделна страница се представя от отделен дигитален мастер
образ винаги, когато това не нарушава логическата цялост на информацията. В тези
случаи не се допуска сканиране на две страници в един образ, дори когато размерът на
източника позволява това (виж фигура 1);
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Фигура 1: Два отделни дигитални образа от един дигитален обект, представящи
отделни последователни страници на източника. Източникът се съхранява в отдел
“Териториален архив” – София, фонд № 1К, опис № 1, архивна единица № 78.
V.1.2.6.2. Когато информацията на източника е разположена на две страници
така, че разделянето на страниците в отделни файлове нарушава нейната логическа
цялост – например таблици, чиито графи са разположени на две страници, чертежи,
карти и др., двете страници се представят от един дигитален образ (виж фигура 2).
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Фигура 2: Две страници от източника, представени от един дигитален образ.
Графите

в

таблицата

от

източника

са

разположени

на

две

страници.

Представянето на таблицата в два отделни образа ще наруши логическата цялост на
източника и ще затрудни интерпретацията. Източникът се съхранява в Централен
държавен архив, фонд № 120К, опис № 1, архивна единица № 54.
V.1.3. Представяне на съставните части на източника от отделните дигитални
мастер образи
V.1.3.1. Един дигитален мастер образ представя отделна съставна част от
източника в нейната цялост като физически обект (виж фигура 3). Не се допуска
изключването от образа на различни детайли, оригинални рамки и паспартута, части от
листове, подгъването на части от листове и др.
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Фигура 3: Дигиталният образ представя източника в неговата цялост като
физически обект, независимо че текстът заема по-малката част от него.
Източникът се съхранява в отдел “Териториален архив” – София, фонд № 1К, опис №
2, архивна единица № 1735.
V.1.3.2. Около външните ръбове на съставната част на източника се оставя
видима рамка/ивица от около 5 мм. При източници с неравни страни това разстояние се
отчита по най-външните му точки. При сканиране на книги, брошури, подвързани
документи и др. рамката/ивицата е около външните корици (виж фигура 4), а при
сканиране на снимки в рамки и паспарту – около външните ръбове на
рамката/паспартуто на снимката. В рамката/ивицата не трябва да се виждат външни за
източника

елементи като детайли от сканиращото устройство, разделители на

страници и др. или ивици, дължащи се на въртене и изправяне на образа.
Рамката/ивицата се оставя при сканирането. Не се допуска добавяне на рамка/ивица
към вече изготвени мастер образи.
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Фигура 4: Рамката/ивицата на дигиталния образ е около външните ръбове на
кожената подвързия. Източникът се съхранява в Централен държавен архив, фонд №
3К, опис № 7, архивна единица № 154.
V.1.3.3. Ориентацията (Portrait/Landscape) на всеки мастер образ трябва да
съответства на източника.
V.1.3.4. Дигиталните мастер образи трябва да са без видим наклон.
V.1.3.5. Дигиталните мастер образи трябва да представят ясно и отчетливо найфините значими детайли на източника.
V.1.3.6. В дигиталните мастер образи не трябва да прозират текстове или
детайли от други части на източника, например текст от друг лист.
V.2. Параметри и характеристики на дигиталните мастер образи
V.2.1. Пространствена резолюция
V.2.1.1. Определение. Пространствената резолюция определя обема информация
във файла с дигитален образ, изразен като брой елементи на образа или пиксели за
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единица пространство, т.е. плътността на информацията (броя пиксели) в единица
пространство. По-подробно за пространствената резолюция като характеристика на
дигиталните образи – виж т. VІ.1.1. от настоящия документ.
V.2.1.2. Принципи и фактори за определяне на пространствената резолюция на
дигиталните мастер образи
V.2.1.2.1. Всеки конкретен източник се сканира с оптималната за него, а не с
най-високата възможна резолюция, която сканиращата техника и възможностите за
съхранение на файловете позволяват. Основният фактор при определяне на
пространствената резолюция е размерът на най-фините детайли, които дигиталният
образ трябва да предаде. По-високата резолюция осигурява повече пиксели и съответно
може да предаде повече фини детайли на източника. Затова при сканирането на
източници, при които фините детайли носят съществена информация, резолюцията
трябва да е по-висока. Високата резолюция сама по себе си не гарантира прецизното
предаване на фини детайли. То зависи още и от характеристиките на сканиращото
устройство, обработката на образите и особеностите на сканирания източник.
Възможно е увеличаването на резолюцията над оптималната за конкретния случай
стойност понякога да доведе само до по-голям размер на файла, но не и до по-високо
качество на образа. В някои случаи по-високата резолюция не е препоръчителна, дори и
да има достъпни ресурси за нея – например ако някои по-стари пощенски картички на
груба, нискокачествена хартия се сканират с ненужно висока резолюция, образът ще
пресъздаде структурата на хартията, което ще направи по-неясна останалата
информация на образа.
V.2.1.2.2. Минималната стойност на пространствената резолюция винаги
задължително се обвързва с размерите на конкретния източник. При определяне на
пространствената резолюция за конкретните типове източници задължително се
отчитат изискванията за минимален общ брой пиксели по най-дългата страна на образа
(независимо дали това е широчината – image width или височината – image height). За
различните типове източници минималните стойности на пространствената резолюция
и общия брой пиксели по най-дългата страна на образа са различни (виж т. V.2.1.3. от
настоящия документ), но в базата на Дигиталния архив не се допускат дигитални
мастер образи с по-малко от 4000 пиксела по най-дългата си страна и с пространствена
резолюция, по-малка от 400 ppi. Например, за да се постигне този минимум за източник

Стр. 13 от 29

Изисквания за дигитално представяне на архивни документи –
дигитални мастер обекти
с размери 8″ х 10″ 1 , той трябва да бъде сканиран с резолюция не по-малка от 400 ppi (10
х 400 = 4000). При източници с размери 5″ х 8″ резолюцията не може да бъде по-малка
от 500 ppi (8 х 500 = 4000) и т.н. Източниците трябва да бъдат сканирани с резолюция
не по-малка от 400 ppi, дори ако най-дългата страна е по-голяма от 10″. Например,
минималната резолюция при източник с размери 8″ х 20″ също не може да бъде помалка от 400 ppi, независимо че общият брой пиксели по най-дългата страна ще бъде
8000.
V.2.1.2.3. Рамката/ивицата, която се оставя при сканирането около външните
ръбове на източника не се отчита при определянето на пространствената резолюция, с
която той се сканира.
V.2.1.2.4. При определяне на минималната резолюцията на фотографски
източници резолюцията се определя по образа на източника, без в изчислението да се
включват подложки, рамки, ивици, паспарту и др., въпреки че те задължително се
включват в дигиталния мастер образ. Например, една снимка с най-дълга страна 5″ в
рамка/паспарту с най-дълга страна 8″ се сканира с резолюция, не по-малка от 800 ppi (5
х 800 = 4000 пиксела), независимо, че заедно с рамката/паспартуто най-дългата страна
става 6400 пиксела (8 х 800 = 6400 пиксела).
V.2.1.2.5. В настоящия документ са посочени минималните стойности на
пространствената резолюция и общия брой пиксели по най-дългата страна на образа за
различните типове източници. В зависимост от конкретния случай, по преценка на
оператора стойностите на пространствената резолюция трябва да бъдат по-високи –
например, ръкописни документи с много дребен шрифт, географски карти и др. с много
фини значими детайли.
V.2.1.2.6. Когато отделните съставни части на един източник изискват различна
минимална резолюция, за всички дигитални образи от дигиталния мастер обект се
избира най-високата резолюция. Например, ако една част от образите изискват
минимална резолюция 400 ppi, друга част – 500 ppi, а трета – 600 ppi, за всички образи
от дигиталния мастер обект се определя 600 ppi. В случаи, когато източникът се състои
от голямо количество части със сходни размери (например многостранични документи)
и само отделни листове изискват значително по-висока резолюция, е допустимо
използването на по-висока резолюция само за образите, представящи тези листове.
Например, ако за основната част от един документ, включващ много листове е
1

Един инч е равен на 2.54 см. Всички размери са посочени в инчове за по-удобно съотнасяне с мярката
за пространствена резолюция (пиксели на инч).
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достатъчна резолюция 400 ppi, а само един лист изисква 800 ppi, тогава е допустимо
този лист да бъде сканиран с 800 ppi, а всички останали – с 400 ppi.
V.2.1.3. Минимални стойности на пространствената резолюция и общия брой
пиксели по най-дългата страна на образа за различните типове източници:
V.2.1.3.1. Текстови документи, графични илюстрации, планове и карти.
Пространствената резолюция трябва да осигурява минимум 4000 пиксела по найдългата страна на образа, но не може да е по-малка от 400 ppi, а за документи с много
дребен шрифт или фини детайли – от 600 ppi.
V.2.1.3.2. Рефлексивни фотографски източници: черно-бели, монохромни и
цветни снимки:
Формат на източника

Параметри

Формат: 8″ х 10″ или по-малки

Общ брой пиксели по най-дългата страна на образа:

1

Площ: 80 квадратни инча или

4000. В изчислението не се включват рамки, ивици и

по-малка

паспарту.
Резолюция: резолюцията на сканиране трябва да
бъде изчислена на основата на реалните размери на
образа:
400 ppi за източници с формат 8″ х 10″, нарастваща
до необходимата резолюция за по-малки източници,
например 800 ppi за източници 4″ х 5″ или 3,5″ х 5″

Формат: по-големи от 8″ х 10″

Общ брой пиксели по най-дългата страна на образа:

до 11″ х 14″ включително

6000. В изчислението не се включват рамки, ивици и

Площ: по-голяма от 80

паспарту.

квадратни инча до по-малка от

Резолюция: резолюцията на сканиране трябва да

154 квадратни инча

бъде изчислена на основата на реалните размери на
образа: приближаваща 600 ppi за източници,
приближаващи 8″ х 10″, намаляваща до 430 ppi за
източници с формат 11″ х 14″

Формат: По-големи от 11″ х 14″

Общ брой пиксели по най-дългата страна на образа:

Площ: 154 квадратни инча и

8000. В изчислението не се включват рамки, ивици и

по-голяма

паспарту.
Резолюция: резолюцията на сканиране трябва да

1

Един квадратен инч е равен на 6.452 квадратни сантиметра.
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бъде изчислена на основата на реалните размери на
образа: приближаваща 570 ppi за източници
приближаващи 11″ х 14″, намаляваща до
необходимата резолюция за по-големи източници,
но не по-малка от 400 ppi
V.2.1.3.3.

Трансмисивни

фотографски

източници:

черно-бели и

цветни

микрофилми, микрофиши, диапозитиви
Формат на източника

Параметри

Формат: 35 mm и междинни до

Общ брой пиксели по най-дългата страна на образа:

4″ х 5″

4000. В изчислението не се включват рамки и

Площ: по-малка от 20

подложки.

квадратни инча

Резолюция: резолюцията на сканиране трябва да
бъде изчислена на основата на реалните размери на
образа: 3000 ppi за 35 mm източници,
приближаваща 800 ppi за източници, приближаващи
4″ х 5″

Формат: от 4″ х 5″ включително Общ брой пиксели по най-дългата страна на образа:
до 8″ х 10″

6000. В изчислението не се включват рамки и

Площ: от 20 квадратни инча

подложки.

включително до по-малка от 80

Резолюция резолюцията на сканиране трябва да бъде

квадратни инча

изчислена на основата на реалните размери на
образа: 1200 ppi за източници 4″ х 5″,
приближаваща 600 ppi за източници, приближаващи
8″ х 10″

Формат: 8″ х 10″ и по-големи

Общ брой пиксели по най-дългата страна на образа:

Площ: 80 квадратни инча и по-

8000. В изчислението не се включват рамки и

голяма

подложки.
Резолюция: резолюцията на сканиране трябва да
бъде изчислена на основата на реалните размери на
образа: 800 ppi за източници 8″ х 10″, намаляваща до
необходимата резолюция за по-големи източници,
но не по-малка от 400 ppi
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V.2.1.3.4. Рефлексивни въздушни фотографии
Формат на източника

Параметри

Формат: по-малки от 8″ х 10″

Общ брой пиксели по най-дългата страна на образа:

Площ: по-малка от 80

4000. В изчислението не се включват рамки, ивици и

квадратни инча

паспарту.
Резолюция: резолюцията на сканиране трябва да
бъде изчислена на основата на реалните размери на
образа: приближаваща 400 ppi за източници,
приближаващи 8″ х 10″, нарастваща до
необходимата резолюция за по-малки източници,
например 800 ppi за източници 4″ х 5″

Формат: от 8″ х 10″

Общ брой пиксели по най-дългата страна на образа:

включително до 11″ х 14″

6000. В изчислението не се включват рамки, ивици и

включително

паспарту.

Площ: от 80 квадратни инча

Резолюция: резолюцията на сканиране трябва да

включително до 154 квадратни

бъде изчислена на основата на реалните размери на

инча включително

образа: 600 ppi за източници 8″ х 10″, намаляваща до
430 ppi за източници с формат 11″ х 14″

Формат: по-големи от 11″ х 14″

Общ брой пиксели по най-дългата страна на образа:

Площ: по-голяма от 154

8000. В изчислението не се включват рамки, ивици и

квадратни инча и по-големи

паспарту.
Резолюция: резолюцията на сканиране трябва да
бъде изчислена на основата на реалните размери на
образа: приближаваща 570 ppi за източници
приближаващи 11″ х 14″, намаляваща до
необходимата резолюция за по-големи източници,
но не по-малка от 400 ppi

V.2.1.3.5. Трансмисивни въздушни фотографии
Формат на източника

Параметри

Формат: 70 mm широки рол-

Общ брой пиксели по най-дългата страна на образа:

филми и рол-филми с

6000. В изчислението не се включват рамки и
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междинни формати

подложки.

Площ: по-малка от 10

Резолюция: резолюцията на сканиране трябва да

квадратни инча

бъде изчислена на основата на реалните размери на
образа: 2700 ppi за източници 70 mm, намаляваща до
необходимата резолюция за по-големи източници.

Формат: 127 mm широки рол-

Общ брой пиксели по най-дългата страна на образа:

филми, филмови кадри от 4″ х

8000. В изчислението не се включват рамки и

5″ включително до 5″ х 7″

подложки.

включително

Резолюция: резолюцията на сканиране трябва да

Площ: от 10 квадратни инча

бъде изчислена на основата на реалните размери на

включително до 35 квадратни

образа: 1600 ppi за източници 4″ х 5″, намаляваща до

инча включително

1600 ppi за източници 5″ х 7″.

Формат: 127 mm широки рол-

Общ брой пиксели по най-дългата страна на образа:

филми и филмови кадри по-

10000. В изчислението не се включват рамки и

големи от 5″ х 7″

подложки.

Площ: по-голяма от 35

Резолюция: резолюцията на сканиране трябва да

квадратни инча

бъде изчислена на основата на реалните размери на
образа: 2000 ppi за източници 5″ х 5″, намаляваща до
необходимата резолюция за по-големи източници,
но не по-малка от 400 ppi

V.2.2. Битова дълбочина
V.2.2.1. Определение. Битовата дълбочина (известна също като сигнална или
тонална резолюция) изразява броя битове за всеки пиксел, т.е. количеството
информация във всеки пиксел и с това – възможния обхват на тонални стойности
(максималния брой сенки или цветове) във файла с дигитален образ. По-подробно за
битовата дълбочина като характеристика на дигиталните образи – виж т. VІ.1.2. от
настоящия документ.
V.2.2.2. Битова дълбочина на дигиталните мастер образи. За Дигиталния архив
на държавна агенция “Архиви” се използва 8 бита за канал (24 битови RGB образи).
При наличие на техническа възможност (подходящ сканиращ и обработващ софтуер и
компютърна техника с необходимия капацитет) образите могат да се изготвят с 16 бита
за канал (48 битови RGB образи), като след извършване на евентуални корекции се
конвертират и съхраняват като образи с 8 бита за канал (24 битови образи).
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V.2.3. Цветен режим
V.2.3.1. За изготвяне на дигитални мастер обекти се използва RGB (24 бита – по
8 бита за канал). По-подробно за RGB и други цветни режими – виж т. VІ.1.3. от
настоящия документ.
V.2.3.2. За изготвяне на дигитални мастер обекти не се допуска използването на
друг цветен режим като CMYK, LAB и др.
V.2.3.3. За изготвяне на дигитални мастер обекти не се допуска използването на
сива скала.
V.2.3.4. За изготвяне на дигитални мастер обекти не се допуска битонално
(черно-бяло) сканиране.
V.2.4. Тонален динамичен обхват
Тоналният динамичен обхват представлява разпределението на тоналните
стойности в образа между черното и бялото и се проявява като интензивност на
тоновете и осветеността. Тоналността на дигиталните мастер образи трябва да е
разпределена равномерно, яркостта и контрастът трябва да съответстват на източника.
В образа не трябва да има прекалено ярки (преекспониране) или прекалено тъмни
области, в които се губят детайли. Детайлите трябва да са ясно различими както в найсветлите, така и в най-тъмните части. Хистограмата на образа не трябва да показва
значителни части, незаети от пиксели, струпване на пиксели в краищата или дупки.
RGB образите не трябва да имат значими области с тонални стойности по-високи от
247 и по-ниски от 8 (виж фигури 5.1 и 5.2). За начина на извършване на оценка на
тоналния динамичен обхват – виж “Инструкция за проверка на дигитални мастер
обекти”.
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Фигура 5.1: Дигитален образ с добър тонален динамичен обхват. В образа няма
прекалено ярки или тъмни области. Хистограмата (в долния десен ъгъл на
илюстрацията) показва, че целият достъпен тонален обхват е зает от пиксели без да
има дупки или струпвания в краищата. Няма точки от образа, чиито стойности да
надхвърлят 247 или да падат под 8. Източникът се съхранява в Централен държавен
архив, фонд № 3К, опис № 15, архивна единица № 78.
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Фигура 5.2: Дигитален образ с добър тонален динамичен обхват. Източникът се
съхранява отдел “Териториален архив” – София, фонд № 1К, опис № 2, архивна
единица № 1194.
V.2.5. Острота
Остротата на образите трябва да съответства на източника. Образът не трябва да
изглежда нефокусиран, неясен и мъгляв (недостатъчна острота) или да е прекалено
контрастен и в него да се вижда по-светъл “ореол” около отделни детайли и области
(пресилена острота). Остротата трябва да е равномерно разпределена.
V.2.6. Цветно представяне
Образът трябва да предава прецизно цвета на източника, включително цветовите
изменения, дължащи се на стареене или на други въздействия. Не се допуска
подсилване на интензивността на цветовете за компенсиране на избледнели цветове на
източника, нарушения на цветовия баланс, прекомерна интензивност или отслабване на
един или друг цвят по сравнение с източника. Хистограмата на индивидуалните цветни
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канали не трябва да показва струпване на пиксели в краищата и загуба на детайли (виж
фигура 6).

Фигура 6: Съставна хистограма на образа от фигура 5.2, показваща индивидуалните
цветни канали в една диаграма. При никой от трите цветни канала (“Red”, “Green”,
“Blue”) няма струпвания на пиксели в краищата на диаграмата, нито значителни
части от хистограмата, които не са заети от пиксели.
V.2.7. Дефекти на образите
Не се допускат видими дефекти на образа, включително в рамката/ивицата около
външните ръбове на източника, като: дисторсия, “шумове”, прах, сенки, Нютонови
пръстени, отблясъци, наличие на външни за източника обекти и детайли, прегъване на
листове, надписи и обозначения, които не са част от източника и др., дължащи се на
процесите на сканиране или корекции, неправилно позициониране на източника при
сканиране, неправилно поставена бяла хартия за оптимизиране на тоналното
представяне, неправилно определена рамка/ивица около външните ръбове на източника
и др. (виж фигури 7 и 8).
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Фигура 7: Дигитален образ с дисторсия. Линиите на по-дългите страни на снимката
са извити навътре. Освен това в рамката/ивицата над горния външен ръб се виждат
външни за източника детайли. Източникът се съхранява в отдел “Териториален
архив” – Смолян, фонд № 473К, опис № 2, архивна единица № 93.
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Фигура 8: Дигитален образ с няколко несъответствия на изискванията. Прекалено
голямото извиване на листа на източника на мястото на събиране на листовете е
предизвикало големи различия в тоналните стойности на мястото на извивката и в
останалата част на образа и известна дисторсия. Образът е наклонен наляво.
Остротата изглежда пресилена. Източникът се съхранява в отдел “Териториален
архив” – Смолян, фонд № 172К, опис № 1, архивна единица № 8.
V.3. Последователност на характеристиките в дигиталните мастер обекти
Не трябва да има значителни видими различия в начина, по който отделните
образи от един дигитален мастер обект представят източника и в техните основни
характеристики като тоналност, цветно представяне, острота и др., които не се дължат
на особености и различия в самия източник. Такива недопустими различия в начина на
представяне на източника и в характеристиките на образите могат да се получат в
процесите на сканиране и корекции на образите в следните случаи: сканиране на
отделните части от един източник на различни скенери или на един скенер, но в
различно време с различни настройки; извършване на корекции на отделни дигитални
образи от един обект с помощта на различни монитори с нееднакви параметри и
калибриране; при открити скенери – сканиране в различно време при различна степен
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на осветеност на средата; сканиране на отделните части на един източник по различен
начин – например с бяла хартия и без бяла хартия (виж фигура 9); прилагане на
различни корекции при образи със сходни характеристики, например за част от
образите със сходен тонален динамичен обхват се прави корекция на нивата на
хистограма, а за други – не и др.

Фигура 9: Непоследователност в тоналността на два поредни дигитални образа от
един дигитален обект. Първият образ е сканиран без бяла хартия, а вторият – с бяла
хартия. Източникът се съхранява в Централен държавен архив, фонд № 173К, опис №
1, архивна единица № 1615.
V.4. Файлов формат и компресия на файловете с дигитални мастер образи
V.4.1. Единственият допустим формат за файлове с дигитални мастер образи е
TIFF (Tagged Image File Format).
V.4.2. Файловете с дигитални мастер образи са некомпресирани.
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VІ. ПРИЛОЖЕНИЯ
VІ.1. Приложение 1: Пояснения за основни параметри на файловете с дигитални
образи
VІ.1.1. Пространствена резолюция (spatial resolution)
Пространствената резолюция определя обема информация във файла с
дигитален образ, изразен като брой елементи на образа или пиксели за единица
пространство, т.е. плътността на информацията (броя пиксели) в единица пространство.
Измерва се в пиксели на инч (ppi) или точки на инч (dpi). За Дигиталния архив на
Държавна агенция “Архиви” се използва ppi. Пространствената резолюция и размерите
на образа определят общия брой пиксели в образа. Например един източник с размери
8″ x 10″, сканиран с резолюция 400 ppi дава образ с 3200 на 4000 пиксела или общо
12800000 пиксела. Броят на колоните и редиците с пиксели или широчината (image
width) и височината на образа (image height) в пиксели се определя като количество
пиксели (pixel array). Пространствената резолюция сама по себе си не е достатъчна за
характеризиране на реалната плътност на информацията на един конкретен образ, а
задължително трябва да бъде съпътствана от данни за размерите на източника.
Размерът на файла е пропорционален на пространствената резолюция (по-голяма
резолюция означава по-голям файл за един документ с дадени размери) и на размера на
сканирания източник (по-голям източник означава по голям файл за една и съща
резолюция).
VІ.1.2. Битова дълбочина (bit-depth)
Битовата дълбочина (известна също като цветна дълбочина, сигнална или
тонална резолюция) определя броя битове за всеки пиксел, т.е. количеството
информация във всеки пиксел и с това – възможния обхват на тонални стойности
(максималния брой сенки или цветове) във файла с дигитален образ. Всеки пиксел има
стойност, която съответства на сянката/цвета, който той представя. Колкото по-голяма
е битовата дълбочина, толкова повече са цветовете или нивата на сивата скала, толкова
по-фина е градацията им в образа и съответно толкова по-голям е размерът на файла.
При сканирането тоналните стойности се предават по три основни начина: битонално
(черно-бяло), сива скала и цветно. В 1-битов файл всеки пиксел е представен от едно
бинарно число (0 или 1) и съответно може да бъде или черен или бял. Има само две
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възможни комбинации или 21 = 2. Файловете с дигитални образи в сива скала се
състоят от един канал, а файловете с цветни образи могат да имат три или повече
канали. Основните подходи за образи в сива скала и цветни образи са:
¾ 8 бита (осем бинарни числа, представящи всеки пиксел) за канал, което
осигурява максимум 256 възможни нива или тонални стойности на
черното и бялото или 28 = 256 възможни комбинации на нули и единици;
¾ 16 бита (16 бинарни числа, представящи всеки пиксел) за канал или 216 =
65536 възможни комбинации на нули и единици
Най-разпространения подход за образи в сива скала и за цветни образи е 8 бита
за канал. Добре направените образи с 8 бита за канал удовлетворяват повечето
изисквания. Високобитовите образи – 16 бита за канал имат по-голям брой сенки в
сравнение с 8-битовите. Затова могат да представят по-прецизно фотографски
материали и дават по-големи възможности за допълнителни корекции и настройки на
тоналността и цветния баланс. В същото време, мониторите и принтерите представят
високобитовите образи при 8 бита за пиксел, което ограничава силно възможностите за
проверка и контрол на качеството на високобитовите образи. Затова практическата
полза да се съхраняват високобитови файлове е малка. Освен това, по-рационално е да
се извърши качествено сканиране, осигуряващо прецизно тонално и цветно
представяне на източника, отколкото да се разчита на корекции на високобитови
образи след сканирането им. Качествените 8-битови образи са много по-полезни от
лошо направените високобитови образи.
От друга страна, при корекция на нивата по хистограма на 8-битови образи, помалкото количество цветна информация в сравнение с 16-битовите води до минимални
“дупки” в хистограмата – ивици, в които няма пиксели. По принцип, в повечето случаи
това не се отразява видимо в образа, но въпреки това, ако се налагат корекции на
образите след сканиране (особено корекции на тоналния обхват), по-добре е образите
да са изготвени с 16 бита. В идеалния случай RGB образите се изготвят като 16-битови,
извършват се необходимите корекции, след което се конвертират и съхраняват като 24битови. При липсата на техническа възможност (сканиращ и обработващ софтуер и
достатъчно добри характеристики на компютъра), образите могат да се изготвят и с 8
бита, но в тези случаи корекциите трябва да се извършват с по-голямо внимание.
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VІ.1.3. Цветен режим (color mode)
Цветните образи се състоят от три или повече канала, носещи информация за
цвета и яркостта. Каналите във файловете с цветни образи могат да бъдат по 8 бита
(256 нива) или по 16 бита (65536 нива). По-разпространени цветни режими са:
¾ RGB (red, green, blue) – най разпространеният режим, където тоналните
стойности на източника се представят от комбинации на червено, зелено
и синьо. RGB файловете съдържат 3 цветни канала по 8 бита (24 бита
файл) или по 16 бита (48 бита файл). Черното се представя чрез
комбинация на RGB нива 0-0-0, а бялото – чрез комбинация на RGB нива
255-255-255. Всички неутрални цветове имат еднакви нива във всичките
три цветни канали. Чисто червения цвят се представя от нива 255-0-0,
чисто зеленият от 0-255-0 и чисто синият от 0-0-255. 24 битовите RGB
файлове имат палитра, представяща до 16,7 милиона цвята. RGB е найразпространеният режим за дигитални мастер образи на архивни
документи
¾ CMYK (cyan, magenta, yellow, black) – използва се предимно за
предпечатна подготовка и включва четвърти канал, представящ черното
(К). Неподходящ е за дигитални мастер образи на архивни документи
заради ограничения си цветен диапазон.
¾ LAB (lightness, red-green, blue-yellow). Има три канала, представящи
светлината (L), червена и зелена информация (A) и жълто (B). Доближава
се до човешкото възприятие, но има риск за загуба на информация при
конверсия от RGB файлове от скенерите. Освен това е ограничен кръгът
от приложения и файлови формати, които поддържат този режим. Поради
тези недостатъци е неподходящ за дигитални мастер образи на архивни
документи.
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VІ.2. Приложение 2: Източници
U.S. National Archives and Records Administration (NARA) Technical Guidelines for
Digitizing Archival Materials for Electronic Access: Creation of Production Master Files – Raster
Images, 2004: http://www.archives.go v/preservation/technical/guidelines.pdf
BCR’s CDP Digital Imaging Best Practices, Version 2.0, June 2008:
http://www.bcr.org/cdp/best/digital-imaging-bp.pdf
Federal Agencies Digitization Guidelines Initiative: http://www.digitizationguidelines.gov/
The NINCH Guide to Good Practice in the Digital Representation and Management of
Cultural Heritage Materials, 2002: http://www.nyu.edu/its/humanities/ninchguide/
Guidelines for digitization projects for collections and holdings in the public domain,
particularly those held by libraries and archives, March 2002:
http://www.ifla.org/VII/s19/pubs/digit-guide.pdf
Digital Library Federation’s Benchmark for Faithful Digital Reproductions of Monographs
and Serials: http://www.diglib.org/standards/bmarkfin.htm
Scottish Archive Network: http://www.scan.org.uk/
Civil Rights in Mississippi Digital Archive, University of Southern Mississippi, 20002006: http://www.lib.usm.edu/~spcol/crda/
A Practical Guide to Interpreting RGB Histograms, Steve Hoffmann's Nature and
Landscape Photography, Revision 2/5/06:
http://www.sphoto.com/techinfo/histograms/histograms.htm

Изготвил:
Н. Марков
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