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І. ОБЕКТ И ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Настоящият документ регламентира реда, условията, принципите и начините за
извършване на корекции на дигитални мастер обекти, предназначени за Дигиталния
архив на Държавна агенция “Архиви”. Документът не третира корекции на производни
дигитални обекти и корекции на метаданни.
ІІ. ВРЪЗКА С ДРУГИ ДОКУМЕНТИ. ПРЕПРАТКИ
ІІ.1. “Инструкция за проверка на дигитални мастер обекти”;
ІІ.2. “Изисквания за дигитално представяне на архивни документи – дигитални
мастер обекти”;
ІІ.3. “Инструкция за изготвяне на дигитални мастер обекти с Microtek ScanMaker
9800XL – рефлексивно сканиране”.
ІІІ. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
За целите на настоящия документ и в рамките на Дигиталния архив на Държавна
агенция “Архиви” под “корекция” ще се разбира действие за отстраняване на
несъответствие на дигитален мастер обект с “Изисквания за дигитално представяне на
архивни документи – дигитални мастер обекти”.
ІV. ОТГОВОРНОСТИ
Изпълнението на настоящия документ е отговорност на:
ІV.1. Служители на Държавна агенция “Архиви”, отговарящи за контрола на
качеството на Дигиталния архив на агенцията. Отговарят за изготвянето на
предписания за корекции и контрола върху изпълнението им;
ІV.2. Служители на Държавна агенция “Архиви”, изготвящи/коригиращи
дигитални мастер обекти за Дигиталния архив на агенцията. Отговарят за
извършването на корекции на дигиталните мастер обекти;
ІV.3. Всички лица, дружества и организации извън системата на Държавна
агенция “Архиви”, изготвящи дигитални мастер обекти за Дигиталния архив на
агенцията. Отговарят за извършването на корекции на дигиталните мастер обекти.
V. НЕОБХОДИМО ТЕХНИЧЕСКО И СОФТУЕРНО ОСИГУРЯВАНЕ
V.1. Аdobe Photoshop Elements 3.0 или друга версия на Аdobe Photoshop,
осигуряваща посочените в настоящия документ инструменти и възможности;
V.2. Компютърна техника с необходимите параметри и програмно осигуряване
за извършването корекции на дигиталните мастер обекти.
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VІ. РЕД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА КОРЕКЦИИТЕ
VІ.1. Извършването на корекции на дигитални мастер обекти при необходимост
е етап от процеса по изготвяне на дигитални мастер обекти за Дигиталния архив на
Държавна агенция “Архиви”.
VІ.2. Необходимостта от корекции на дигитални мастер обекти може да бъде
установена от оператора още при първоначалната проверка (виж т. VІІ.1. от
“Инструкция за проверка на дигитални мастер обекти”). В този случай операторът
извършва корекции в строго съответствие с настоящия документ и с т. ІХ от
“Инструкция за проверка на дигитални мастер обекти”. Корекциите, извършени при
необходимост от оператора на основата на първоначална проверка са част от
изготвянето на дигитални мастер обекти в звеното, което извършва сканирането.
VІ.3. Окончателната преценка на необходимостта от корекции за всеки
дигитален мастер обект е задължителен етап от изготвянето на дигиталните мастер
обекти. Извършва се от служител на Държавна агенция “Архиви”, отговарящ за
контрола на качеството на Дигиталния архив на агенцията при извършване на
окончателна проверка (виж т. VІІ.2. от “Инструкция за проверка на дигитални мастер
обекти”). Служителят, извършващ окончателна проверка, не може да извършва
корекции на проверяваните от него дигитални мастер обекти.
VІ.4. При установяване на необходимост от корекции при окончателната
проверка, служителят, отговарящ за контрола на качеството на Дигиталния архив на
агенцията изготвя предписание за извършване на корекции на дигитални мастер
обекти.
VІ.5. Предписанията за корекции, отнасящи се за дигитални мастер обекти,
изготвени от структурни звена на Държавна агенция “Архиви”, се изпълняват от
операторите, които са изготвили подлежащите на корекции обекти или от други
служители на същото структурно звено. След изпълнение на предписанията същите
извършват и първоначална проверка на коригираните дигитални мастер обекти.
VІ.6. Предписанията за корекции, отнасящи се за дигитални мастер обекти,
изготвени извън системата на Държавна агенция “Архиви”, се изпълняват от
операторите/организациите, които са изготвили подлежащите на корекции обекти.
След изпълнение на предписанията същите извършват и първоначална проверка на
коригираните дигитални мастер обекти.
VІ.7. Корекциите се извършват в съответствие с предписанията непосредствено
след получаването им.
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VІ.8. Коригираните дигитални мастер обекти подлежат на окончателна проверка.
След окончателната проверка на коригираните дигитални мастер обекти, служителят,
отговарящ за контрола на качеството на Дигиталния архив, отново може да изготви
предписания за коригирането им. Процесът се повтаря докато дигиталните мастер
обекти бъдат приети при окончателна проверка.
VІІ. ВИДОВЕ КОРЕКЦИИ И НАЧИНИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕТО ИМ
Описанието на всички посочени корекции е изготвено на основата на Adobe
Photoshop Elements 3.0.
VІІ.1. Корекция на тоналния динамичен обхват чрез използване на нива по
хистограма
VІІ.1.1. Въздействие
Корекцията

чрез

използване

на

нивата

по

хистограма

подобрява

разпределението на пикселите в образи със стеснен тонален динамичен обхват и
осигурява по-широк тонален обхват.
VІІ.1.2. Приложение
VІІ.1.2.1. Корекцията чрез нивата по хистограма се използва при образи със
силно стеснен тонален динамичен обхват, при които значителни части от светлата
и/или тъмната част на хистограмата не са заети от пиксели. Визуално образите с такава
хистограма изглеждат “плоски” и по-слабо контрастни в сравнение с източника.
VІІ.1.2.2. Корекция чрез нивата не се прилага при:
VІІ.1.2.2.1. Образи, при които стеснения обхват се дължи на особености на
източника и корекцията може да предизвика отклонение от неговия оригинален вид.
Такива образи остават без корекция;
VІІ.1.2.2.2. Образи, при които има струпване на пиксели в единия и/или двата
края

на

хистограмата.

Визуално

това

се

проявява

като

пресилена

яркост

(преекспониране) или загуба на детайли в тъмните части на образа;
VІІ.1.2.2.3. Образи, при които тоналните стойности на значими части надхвърлят
247 и/или падат под 8 (за RGB образи);
VІІ.1.2.2.4. Образи с неравномерно разпределение на тоналните стойности и
образи, в чиято хистограма има дупки.
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В случаите по т. VІІ.1.2.2.2, VІІ.1.2.2.3 и VІІ.1.2.2.4 образите не подлежат на
корекция и източниците трябва да бъдат сканирани отново.
VІІ.1.3. Условия за извършване на корекцията
Корекцията може да се извърши само ако са изпълнени всички посочени
условия:
VІІ.1.3.1. Налице е значително визуално установимо отклонение между образа и
вида на източника;
VІІ.1.3.2. Тоналният динамичен обхват е силно стеснен: значителни части от
единия и/или двата края на хистограмата не са заети от пиксели;
VІІ.1.3.3. Установено е, че стесненият тонален обхват се дължи на процеса на
сканиране, а не на особености на източника;
VІІ.1.3.4. Операторът е с достатъчно опит.
VІІ.1.4. Принципи при извършване на корекцията
VІІ.1.4.1. Корекцията се извършва само на входните нива (“Input Levels”).
Стойностите на изходните нива (“Output Levels”) не се променят;
VІІ.1.4.2. Корекцията се прави само по съставната RGB хистограма, а не на
хистограмите на индивидуалните цветни канали (Red, Green, Blue) по отделно или на
осветеността;
VІІ.1.4.3. Използват се само левият и/или десният плъзгачи. Средният плъзгач за
корекция на яркостта на средните тонове не се използва;
VІІ.1.4.4. Когато отделните съставни части на един източник имат сходни
характеристики, числовите стойности на корекциите на отделните образи от
дигиталния обект трябва да са максимално близки;
VІІ.1.4.5. Корекцията е необратима. Недостатъчно коригиран образ винаги може
да бъде оптимизиран допълнително, но образ с пресилени корекции не може да бъде
възстановен.
VІІ.1.5. Ред за извършване на корекцията
VІІ.1.5.1. Файлът с образа се отваря в Adobe Photoshop Elements 3.0;
VІІ.1.5.2. От меню “Enhance” се избира падащо меню “Adjust Lighting” и оттам –
“Levels” (виж фигура 1);
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Фигура 1: Избиране на “Levels” за корекция на нивата.
VІІ.1.5.3. От менюто “Channel” на диалоговата кутия “Levels” се избира “RGB”
(за RGB образи) и се активира опцията “Preview” (виж фигура 2);

Фигура 2: Диалоговата кутия “Levels” за корекция на нивата. В случая възможната
корекция се състои в придвижване само на левия плъзгач на входните нива по посока
на точката, от която започват пикселите.
VІІ.1.5.4. Левият и/или десният плъзгачи на входните нива (“Input Levels”) на
хистограмата се придвижват по посока на областите, заети от пиксели. Максималната
Стр. 7 от 21

Инструкция за извършване на корекции на дигитални мастер обекти
степен на корекция се определя от мястото на диаграмата, където започват пикселите –
при корекцията плъзгачите могат да достигат най-много до началото на области, реално
заети от пиксели, но не трябва да навлизат в тях. Областите, където започват пикселите,
определят максималните, но не и оптималните граници на корекциите. Навлизането в
областите, заети от пиксели означава отрязване на детайли, което е недопустимо.
Принципът е: придвижване на плъзгачите по посока на местата, където започват
пикселите до момента, в който образът стане приемлив, но максимум до местата,
където започват пикселите. При придвижване на плъзгачите трябва да се отчитат
едновременно промяната на разпределението на пикселите по хистограмата и
визуалните изменения на образа, като през цялото време се прави сравнение с
източника. Числовите стойности на корекцията се виждат в кутиите над хистограмата
(виж фигура 3.1);

Фигура 3.1: Корекция на дигитален образ със стеснен тонален динамичен обхват: в
диалоговата кутия “Levels” (горе вдясно на илюстрацията, над диалоговата кутия
“Info”) левият плъзгач на входните нива е придвижен до мястото, заето от пиксели.
Хистограмата долу вдясно показва промяната на разпределението на пикселите: в
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черно се вижда състоянието след корекцията, а в сиво – преди нея. В случая това е
максимално допустимата степен на корекция. Преценката на необходимостта от
корекция е направена без сравнение с източника. Белите ивици в хистограмата на
коригирания образ се дължат на това, че образът е 8-битов (24 бита RGB), а не 16битов (48 бита RGB). Източникът се съхранява в отдел “Териториален архив” –
Добрич, фонд № 171К, опис № 1, архивна единица № 3.
VІІ.1.5.5. След спиране придвижването на плъзгачите се проверява дали няма
отрязани детайли по следния начин: бутонът “Alt” на клавиатурата се натиска и
задържа, като в същото време с левия бутон на мишката се щрака върху плъзгача, който
е преместен. Черните области, които се появяват при щракване върху десния плъзгач
(ако има такива), показват областите, които ще бъдат отрязани в черно (ниво 0). Белите
области, които се появяват при щракване върху левия плъзгач (ако има такива)
показват областите, които ще бъдат отрязани в бяло (ниво 255). Цветните области
показват отрязването в индивидуалните канали. Ако клавишът “Alt” е натиснат докато
плъзгачите се придвижват, ще се види постепенното нарастване на областите, които ще
бъдат отрязани;
VІІ.1.5.6. “OK”;
VІІ.1.5.7. Файлът се съхранява.
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Фигура 3.2: Завършена корекция на образа от фигура 3.1. Вляво е образът преди
корекцията, а вдясно – същият образ след извършване на корекция със степента,
посочена при фигура 3.1. Корекцията е извършена само за илюстрация. Сравнението
на хистограмите на некоригирания и коригирания образи показва много по-добро
тонално разпределение след корекцията, но за прецизна оценка на корекцията е
необходимо сравнение с източника.
VІІ.2. Отрязване (Cropping)
VІІ.2.1. Приложение
Корекцията се използва за намаляване на прекалено голяма рамка около
външните ръбове на източника в дигиталния мастер образ.
VІІ.2.2. Ред за извършване на корекцията
VІІ.2.2.1. Файлът с образа се отваря в Adobe Photoshop Elements 3.0;
VІІ.2.2.2. От лентата с инструментите се избира инструментът “Crop tool” (виж
фигура 4);
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Фигура 4: Инструментът “Crop tool”.
VІІ.2.2.3. Показалецът на мишката се поставя в единия от крайните ъгли, левият
бутон се натиска и се задържа, като се провлачва диагонално през целия образ докато
се достигне до противоположния ъгъл. Бутонът се освобождава;
VІІ.2.2.4. Областта, която ще бъде оставена след отрязването, е очертана от
рамка от пунктирана линия с малки кутии, разположени по нейните ъгли и страни.
Частта, която ще бъде отрязана, е извън рамката за отрязване и е маркирана в различен
цвят. Позицията на рамката се коригира при необходимост чрез провлачване на тези
кутии с левия бутон на мишката (виж фигура 5);
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Фигура 5: Намаляване на прекалено голяма рамка около външните ръбове на
източника в дигиталния мастер образ. Пунктираната линия (рамката за отрязване)
очертава областта, която ще остане след отрязването. Областта в тъмносиво
извън нея е частта от образа, която ще бъде отрязана. Размерът на областта,
която ще остане след отрязването, може да се коригира чрез провлачване на
кутиите в средата на всяка от страните и в ъглите на рамката за отрязване.
Източникът се съхранява в отдел “Териториален архив” – Смолян, фонд № 437К,
опис № 1, архивна единица № 12.
VІІ.2.2.5.

След очертаване на рамката, отрязването се потвърждава или се

отменя по няколко алтернативни начина:
¾ Показалецът на мишката се позиционира вътре в образа, натиска се
десния бутон и се избира съответно “Crop” за потвърждаване или
“Cancel” за отмяна;
¾ Натискат се бутоните “OK” или “Cancel”, които се появяват след
очертаването на рамката;
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¾ Натиска се “Enter” за потвърждаване или от меню “Edit” се избира
командата “Undo” за отмяна (алтернативно – натиска се бутонът “Undo”
от лентата с бутоните);
¾ От менюто “Image” се избира “Crop” за потвърждаване или бутона
“Undo” за отмяна.
VІІ.2.2.6. Ако след отрязването файлът се нуждае от допълнително фино
отрязване с много малка стойност, то може да се извърши с помощта на инструмента
“Rectangular Marquee Tool” (виж фигура 6) като се очертава нова рамка. Отрязването по
този начин се потвърждава, като от менюто “Image” се избира “Crop” или се отменя с
командата “Undo”. Вместо тази стъпка може да се повторят стъпки VІІ.2.2.2. – VІІ.2.2.5;

Фигура 6: Инструментът “Rectangular Marquee Tool”.
VІІ.2.2.7. Ако резултатът е задоволителен, файлът се съхранява, в противен
случай корекциите се отменят и се повтарят стъпки VІІ.2.2.2. – VІІ.2.2.6.
VІІ.3. Изправяне
VІІ.3.1. Приложение
Корекцията се прилага за изправяне на образи с видим наклон.
VІІ.3.2. Принципи при извършване на корекцията
VІІ.3.2.1. За изготвянето на изправени образи трябва да се разчита основно на
правилно позициониране на източника при сканиране, а не на изправяне на образа след
това. Корекции за изправяне трябва да са изключения;
VІІ.3.2.2. Корекцията се прилага при образи с малък видим наклон, който
позволява запазването на празна рамка около външните ръбове на източника без
допълнителни ивици, дължащи се на въртенето. Образи с по-голям наклон се
пресканират;
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VІІ.3.2.3. След корекцията в образа не трябва да остават допълнителни ивици в
празната рамка около външните ръбове на източника, дължащи се на въртенето на
образа, но празна рамка трябва да остане. Това не може да се постигне, ако оставената
при сканирането празна рамка/ивица около външните ръбове на източника е
недостатъчно голяма;
VІІ.3.2.4. За извършване на корекцията не се допуска използването на
инструменти, добавящи допълнителни слоеве в образа като “Free Rotate Layer”. Такива
инструменти увеличават в неприемлива степен размера на файловете.
VІІ.3.3. Ред за извършване на корекцията
Корекцията може да бъде извършена по различни алтернативни начини
VІІ.3.3.1. Вариант 1: изправяне чрез въртене на образа по предварително
зададена стойност
VІІ.3.3.1.1. Файлът с образа се отваря в Adobe Photoshop Elements 3.0;
VІІ.3.3.1.2. От меню “Window” се избира падащо меню “Images” и оттам –
“Maximize Mode” (алтернативно в лентата непосредствено над образа се натиска
бутонът за максимизиране);
VІІ.3.3.1.3. От меню “Image” се избира “Rotate” и оттам – “Custom” (виж фигура
7.1);

Фигура 7.1: Избор на меню за въртене по предварително зададена стойност.
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VІІ.3.3.1.4. В “Rotate Canvas” се въвежда стойността на ъгъла на завъртане в
градуси и се маркира посоката (дясно или ляво) (виж фигура 7.2);

Фигура 7.2: Изправяне на наклонен образ чрез въртене по предварително
зададена стойност. В полето “Angle” на “Rotate Canvas” е зададен ъгъл на завъртане
1.3. Маркирана е посока на завъртане “Left”. Източникът се съхранява в отдел
“Териториален архив” – Смолян, фонд № 437К, опис № 1, архивна единица № 12.
VІІ.3.3.1.5. Зададената стойност се потвърждава с “OK”;
VІІ.3.3.1.6. След завъртане на образа се извършва и отрязване (виж т. VІІ.2.2. от
настоящия документ) така, че да се отстрани появяващата се в резултат на въртенето
допълнителна ивица. След отрязването празната рамка около външните ръбове на
източника ще бъде по-малка, но задължително трябва да остане;
VІІ.3.3.1.7. Ако резултатът е задоволителен, файлът се съхранява, в противен
случай корекциите се отменят и стъпки VІІ.3.3.1.3. – VІІ.3.3.1.6. се повтарят.
VІІ.3.3.2. Вариант 2: изправяне чрез въртене на образа с инструмента “Crop tool”
VІІ.3.3.2.1. Файлът с образа се отваря в Adobe Photoshop Elements 3.0;
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VІІ.3.3.2.2. От меню “Window” се избира падащо меню “Images” и оттам –
“Maximize Mode” (алтернативно в лентата непосредствено над образа се натиска
бутонът за максимизиране);
VІІ.3.3.2.3. От лентата с инструментите се избира инструментът “Crop tool”;
VІІ.3.3.2.4. Показалецът на мишката се поставя в единия от крайните ъгли,
левият бутон се натиска и се задържа, като се провлачва диагонално през целия образ
докато се достигне до противоположния ъгъл. Бутонът се освобождава (виж фигура
8.1);

Фигура 8.1: Изправяне на наклонен образа от фигура 7.2 с инструмента “Crop tool”. С
инструмента “Crop tool” е очертана рамка за отрязване.
VІІ.3.3.2.5. Показалецът на мишката се позиционира извън рамката за отрязване
и се отдалечава от нея докато се трансформира в двупосочна изкривена стрелка;
VІІ.3.3.2.6. Левият бутон на мишката се задържа и рамката за отрязване се
завърта така, че страните й (пунктираните линии) да станат успоредни на външните
ръбове на източника (виж фигура 8.2);
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Фигура 8.2: Рамката за отрязване на образа от фигура 8.1 е завъртяна така, че
пунктираните линии са успоредни на външните ръбове на източника.
VІІ.3.3.2.7. Показалецът на мишката се позиционира вътре в образа, натиска се
десният бутон и се избира съответно “Crop” за потвърждаване на корекцията или
“Cancel” за отмяна;
VІІ.3.3.2.8. След завъртане на образа се извършва и отрязване (виж т. VІІ.2.2. от
настоящия документ) така, че да се отстрани появяващата се в резултат на въртенето
допълнителна ивица. След отрязването празната рамка около външните ръбове на
източника ще бъде по-малка, но задължително трябва да остане;
VІІ.3.3.2.9. Ако резултатът е задоволителен, файлът се съхранява, в противен
случай корекциите се отменят и се повтарят стъпки VІІ.3.3.2.4. – VІІ.3.3.2.8.
VІІ.4. Корекция на ориентацията (Portrait/Landscape)
VІІ.4.1 Приложение
Прилага се за коригиране на ориентация, несъответстваща на източника.
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VІІ.4.2. Ред за извършване на корекцията
VІІ.4.2.1. Файлът с образа се отваря в Adobe Photoshop Elements 3.0;
VІІ.4.2.2. От меню “Image” се избира “Rotate” и оттам – “90° Left” или “90°
Right”. От същото меню се завърта и обърнат на 180° образ.
VІІ.4.2.3. Файлът се съхранява.
VІІ.5. Корекция на остротата чрез използване на “Unsharp Mask” алгоритъм
VІІ.5.1. Въздействие
“Unsharp Mask”, както и всички други инструменти за корекция на остротата, се
основава на увеличаване на контраста на съседни пиксели. Корекцията засилва
разликата в яркостта между съседни пиксели с различни стойности, с което се улеснява
възприемането на остротата. “Unsharp Mask” локализира пикселите, които се
различават от съседните пиксели с предварително зададена стойност и увеличава
контраста в съответствие с необходимата стойност. По принцип, колкото по-висока е
пространствената резолюция, толкова по-малка е необходимостта от корекция на
остротата. Когато пространствената резолюция е достатъчна, за да предаде най-фините
детайли на източника и елементи от структурата на носителя, по-големите детайли са с
достатъчна острота и няма необходимост от корекция.
VІІ.5.2. Приложение
Корекцията може да се приложи при образи, чиято острота вследствие на
процеса на дигитализация много силно и видимо се разминава с източника. Такива
образи изглеждат нефокусирани, неясни и мъгливи. Оценката на остротата и на
необходимостта от корекция е силно субективна и изисква много високи
професионални умения и опит. Корекцията се извършва след съгласуване със служител
на Държавна агенция “Архиви”, отговарящ за контрола на качеството на Дигиталния
архив на агенцията.
VІІ.5.3. Условия за извършване на корекцията
Корекцията може да се извърши само ако са изпълнени всички посочени
условия:
VІІ.5.3.1. Много силно разминаване на образа с вида на източника, за което е
категорично установено, че се дължи единствено на недостатъчна острота;
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VІІ.5.3.2. Източникът е сканиран повторно с по-висока пространствена
резолюция и резултатът не е по-добър;
VІІ.5.3.3. Корекцията на тоналния динамичен обхват чрез използване на нива по
хистограма не дава по-добър резултат;
VІІ.5.3.4. Операторът е с доказан професионален опит и умения;
VІІ.5.3.5. Извършено е съгласуване със служител на Държавна агенция
“Архиви”, отговарящ за контрола на качеството на Дигиталния архив на агенцията по
отношение на необходимостта, допустимостта и стойностите на корекцията за всеки
конкретен случай – отделен дигитален образ или съвкупност от дигитални образи.
VІІ.5.4. Принципи при извършване на корекцията
VІІ.5.4.1. Корекцията се извършва само в краен случай, с много висока
прецизност и внимание;
VІІ.5.4.2. Корекцията е необратима. Образ с недостатъчна острота винаги може
да бъде коригиран допълнително, но образ с пресилена острота не може да бъде
възстановен (виж фигура 9);
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Фигура 9: Образ с пресилена корекция на остротата. В диалоговата кутия “Unsharp
Mask” се вижда по-светъл “ореол” около буквите. Контрастът е пресилен.
Хистограмата на коригирания образ показва струпване на пиксели в двата края. Ясно
се вижда разликата в добрата хистограма преди корекцията (в сиво) и по-лошата –
след корекцията (в черно). Източникът се съхранява в отдел “Териториален архив” –
Хасково, фонд № 720К, опис № 1, архивна единица № 4. В случая не трябва да се прави
никаква корекция на остротата на образа. Корекцията е направена допълнително
само за илюстрация.
VІІ.5.4.3. За коригиране на остротата не се допускат други инструменти освен
“Unsharp Mask”;
VІІ.5.4.4. Като правило, оценката и корекцията се извършват при мащаб 100%.
VІІ.5.5. Ред за извършване на корекцията
VІІ.5.5.1. Файлът с образа се отваря в Adobe Photoshop Elements 3.0;
VІІ.5.5.2. От меню “Filter” се избира падащо меню “Sharpen” и оттам – “Unsharp
Mask”, с което се отваря диалоговата кутия “Unsharp Mask”;
VІІ.5.5.3. В диалоговата кутия “Unsharp Mask” се маркира опцията “Preview”;
VІІ.5.5.4. В диалоговата кутия “Unsharp Mask” се задават стойностите на:
“Amount”,

“Radius”,

“Threshold”.

Подходящите

количествените

стойности

на

корекцията: “Amount”, “Radius”, “Threshold”, могат да варират в зависимост от
източника, вида и настройките на скенера. Често подходящи се оказват следните
стойности: “Amount” – 108%, “Radius” – 1.0, “Threshold” – 0 (без това да е правило);
VІІ.5.5.5. “OK”;
VІІ.5.5.6. Файлът се съхранява.
VІІ.6. Недопустими инструменти и корекции
За дигитални мастер образи не се допуска използването на:
VІІ.6.1. Инструменти за автоматична корекция като “Auto Contrast”, “Auto
Levels”, “Auto Color Correction” и др.;
VІІ.6.2. Инструменти, действащи цялостно върху образа с малки възможности за
контрол като “Brightness/Contrast”, “Shadows/Highlight” и др.;
VІІ.6.3. Инструменти за корекция и настройка на цветния баланс и
интензивността на цветовете и корекции на индивидуалните цветни канали;
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VІІ.6.4. Използването на други филтри освен “Unsharp Mask” алгоритъм;
VІІ.6.5. Инструменти, добавящи допълнителни слоеве в образа като “Free Rotate
Layer”.

Изготвил:
Н. Марков
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