Инструкция за изготвяне на дигитални мастер обекти с Microtek ScanMaker 9800XL –
рефлексивно сканиране

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ДИГИТАЛНИ МАСТЕР ОБЕКТИ С
MICROTEK SCANMAKER 9800XL – РЕФЛЕКСИВНО СКАНИРАНЕ

Стр. 1 от 19

Инструкция за изготвяне на дигитални мастер обекти с Microtek ScanMaker 9800XL –
рефлексивно сканиране
СЪДЪРЖАНИЕ
І. ОБЕКТ И ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ ........................................................................... 3
ІІ. ВРЪЗКА С ДРУГИ ДОКУМЕНТИ. ПРЕПРАТКИ .......................................................... 3
ІІІ. НЕОБХОДИМО ТЕХНИЧЕСКО И СОФТУЕРНО ОСИГУРЯВАНЕ .......................... 3
ІV. ПРИНЦИПИ ПРИ СЪЗДАВАНЕ НА ОБЕКТИТЕ ......................................................... 3
V. ПРЕДВАРИТЕЛНИ НАСТРОЙКИ ................................................................................... 4
VІ. РЕД ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОБЕКТИТЕ ............................................................................ 5
VІІ. ИЗПОЛЗВАНЕ НА БЯЛА ХАРТИЯ ПРИ СКАНИРАНЕ .......................................... 14
VІІ.1. Въздействие.............................................................................................................. 14
VІІ.2. Приложение.............................................................................................................. 15
VІІ.3. Принципи и изисквания при използване............................................................... 19

Стр. 2 от 19

Инструкция за изготвяне на дигитални мастер обекти с Microtek ScanMaker 9800XL –
рефлексивно сканиране
І. ОБЕКТ И ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
І.1. Инструкцията се отнася за изготвяне на дигитални мастер обекти на
рефлексивни източници за Дигиталния архив на Държавна агенция “Архиви” с
помощта на скенер Microtek ScanMaker 9800XL, софтуер “Microtek ScanWizard Pro” и
“Adobe Photoshop Elements 3.0”. Инструкцията или отделни части от нея могат да се
използват и при сканиране с други скенери и софтуер в зависимост от особеностите и
изискванията на конкретния модел.
І.2. Инструкцията не третира:
І.2.1. Трансмисивно сканиране;
І.2.2. Калибриране на скенера;
І.2.3. Изготвяне на производни дигитални образи.
ІІ. ВРЪЗКА С ДРУГИ ДОКУМЕНТИ. ПРЕПРАТКИ
ІІ.1. “Изисквания за дигитално представяне на архивни документи – дигитални
мастер обекти”;
ІІ.2. “Инструкция за проверка на дигитални мастер обекти”;
ІІ.3. “Инструкция за извършване на корекции на дигитални мастер обекти”;
ІІІ. НЕОБХОДИМО ТЕХНИЧЕСКО И СОФТУЕРНО ОСИГУРЯВАНЕ
ІІІ.1. Скенер Microtek ScanMaker 9800XL;
ІІІ.2. Софтуер “Microtek ScanWizard Pro”;
ІІІ.3. Аdobe Photoshop Elements 3.0 или друга версия на Аdobe Photoshop,
осигуряваща посочените в настоящия документ инструменти и възможности;
ІІІ.4. Компютърна техника с необходимите параметри и програмно осигуряване
за изготвянето на дигитални мастер обекти в съответствие с “Изисквания за дигитално
представяне на архивни документи – дигитални мастер обекти”.
ІV. ПРИНЦИПИ ПРИ СЪЗДАВАНЕ НА ОБЕКТИТЕ
ІV.1. Създаването на дигитални мастер обекти с помощта на помощта на скенер
Microtek ScanMaker 9800XL, софтуер “Microtek ScanWizard Pro” и “Adobe Photoshop
Elements 3.0” е етап от процеса по изготвяне на дигитални мастер обекти за Дигиталния
архив на Държавна агенция “Архиви”.
ІV.2. При създаването на дигитални мастер обекти не се допуска използването
на инструменти за автоматични корекции като “Auto Corrections”, “Automatic Color
Restoration”, “Automatic Color Enhancement” и др.
ІV.3. Дигиталните образи се изготвят в мащаб 1:1 (100%) спрямо източника.
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V. ПРЕДВАРИТЕЛНИ НАСТРОЙКИ
V.1. В прозореца “Preview” се избира меню

“Preferences”, оттам – “Color

Matching Setup”. Функцията “Automatic Color Enhancement” трябва да е изключена
(немаркирана) (виж фигури 1.1 и 1.2).

Фигура 1.1: Менюто “Preferences”.

Фигура 1.2: В диалоговата кутия “Color Matching Setup” функцията “Automatic Color
Enhancement” (над бутона “OK”) е изключена.
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V.2. Образите се изготвят в режим RGB. За целта в прозореца “Preview” се
избира меню

Preferences, след това – “Working Color Space” и оттам – “Advance

(Native)” (виж фигура 2).

Фигура 2: Избиране на режим “Advance (Native)”.
VІ. РЕД ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОБЕКТИТЕ
VІ.1. Отваря се “Adobe Photoshop Elements 3.0”.
VІ.2. От менюто “File” се избира “Import” и след това – “Microtek ScanWizard
Pro” (виж фигура 3).
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Фигура 3: Отваряне на “Microtek ScanWizard Pro” през “Adobe Photoshop Elements
3.0”.
VІ.3. Източникът, който ще бъде сканиран, се позиционира върху стъклената
повърхност на скенера, като се спазват следните изисквания:
VІ.3.1. Източникът се позиционира максимално прецизно (без наклон спрямо
разграфените линии около стъклената повърхност на скенера). Източникът трябва да
бъде почистен предварително от кламери, карфици и др., които биха могли да
надраскат повърхността на скенера.
VІ.3.2. Прозорецът за калибриране на стъклената повърхност трябва винаги да
остава открит и чист.
VІ.4. Ако е необходимо, непосредствено над страницата, която ще се сканира, се
поставя бял лист с размери, не по-малки от размерите на източника. За използването на
бяла хартия виж т. VІІ от настоящия документ.
VІ.5. Капакът се затваря. Капакът трябва добре да притисне източника (особено
в случаи, когато източникът е извит или деформиран) до степен, в която не се
застрашава физическото му състояние. При сканиране на книги и др. подвързани или
подшити източници листовете, които се сканират, трябва да лежат в една равнина, с
възможно най-малко изкривявания на мястото на събиране на листовете. Не трябва да
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се използват други средства вместо оригиналния капак за рефлексивно сканиране. При
сканиране на книги и др. подвързани източници капакът може да не се използва, но
източникът трябва да е добре притиснат към стъклената повърхност на скенера така, че
изкривяванията на мястото на събиране на листовете да са минимални.
VІ.6. В прозореца “Preview” от падащото меню на “Scan Material Selection” се
избира режим на сканиране в съответствие с типа на източника: “Reflective” (за
рефлексивни източници) (алтернативно – от “Preferences” се избира “Scan Material” и
оттам – “Reflective”) (виж фигура 4). Този режим е зададен по подразбиране, когато не
е инсталирано приложението за трансмисивно сканиране.

Фигура 4: Иконата “Scan Material Selection”.
VІ.7. В прозореца “Preview” се натиска бутонът “Overview”.
VІ.8. При избран инструмент “Scan Frame” (виж фигура 5) от прозореца
“Preview” се очертава областта на сканиране чрез провлачване на страните на рамката
на сканиране. На тази стъпка рамката на сканиране се очертава точно върху външните
ръбове на източника, без да се оставя празна ивица (виж фигура 6.1), за да се определи
необходимата резолюция в съответствие с т. V.2.1 от “Изисквания за дигитално
представяне на архивни документи – дигитални мастер обекти”. За определяне на
необходимата резолюция при сканиране на снимки или други източници в
рамки/паспарту, рамката на сканиране се очертава по самия образ от снимката, като
бели ивици, рамки, паспарту и др. около нея остават извън областта на сканиране (виж
фигури 6.2 и 6.3).

Фигура 5: Инструментът “Scan Frame”.
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Фигура 6.1: При определянето на резолюцията не се включват празни ивици около
външните ръбове на източника, рамки, паспарту и др. За целта рамката на сканиране
(червената пунктирана линия) е очертана по външните ръбовете на източника, без
празна ивица. Така действителните размери на източника, по които се определя
резолюцията се появяват в кутията “Scan Frame” на прозореца “Settings” (вляво на
илюстрацията), което позволява лесно да се определи необходимата резолюция. След
определянето на резолюцията рамката на сканиране се разширява така, че да включи
празна ивица около външните ръбове на източника (виж фигура 9). Източникът се
съхранява в Централен държавен архив, фонд № 176К, опис № 5, архивна единица №
1178.
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Фигура 6.2.: При образа вляво рамката на сканиране е очертана по външните
ръбовете на образа от снимката, без в областта на сканиране да се включва бялата
ивица, която е част от снимката. След определянето на резолюцията рамката на
сканиране се разширява, за да включи необходимата празна ивица около цялата
снимка (образът вдясно). Източникът се съхранява в отдел “Териториален архив” –
София, фонд № 1К, опис № 2, архивна единица № 1933.

Фигура 6.3: Рамката на сканиране е очертана само върху снимката, без паспартуто.
След определяне на резолюцията, рамката на сканиране трябва да се разшири, за да
се включи и цялото паспарту с празна ивица около него. Източникът се съхранява в
отдел “Териториален архив” – София, фонд № 1К, опис № 5, архивна единица № 663.
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VІ.9. В прозореца “Settings” (виж фигура 7) се задават основните параметри и
настройки:

Фигура 7: Прозорецът “Settings”. Илюстрацията е част от фигура 6.1.
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VІ.9.1. В кутията “Type” се задава битовата дълбочина и цветният режим – “RGB
Colors” за осигуряване на 24 битов RGB образ в съответствие с “Изисквания за
дигитално представяне на архивни документи – дигитални мастер обекти” 1 .
VІ.9.2. В кутията “Scaling” се задава 100%.
VІ.9.3. В кутията срещу кутията за стойността на резолюцията се избира “ppi”, а
от менюто за определяне на мерната единица за размерите на образа – “inch”.
VІ.9.4. При очертаването на рамката (стъпка VІ.8.) в кутиите на “Scan Frame” се
появяват размерите на дигиталния образ (“W” – широчина и “H” – височина) в инчове.
При зададени 100% в кутията “Scaling” същите стойности са и на съответните места за
изходни размери (“Output”). Тези стойности зависят от рамката на сканиране и не
трябва да се променят чрез въвеждане на други стойности в съответните кутии (“W” и
“H”) на прозореца “Settings”.
VІ.9.5. В кутията “Res” (Resolution) се въвежда стойността на пространствената
резолюция. Стойността на резолюцията трябва да е такава, че произведението на
стойностите на по-дългата страна на образа (независимо дали това е “W или “H”) и на
резолюцията да отговаря на Изискванията за общия брой пиксели по най-дългата
страна на образа (виж фигура 8), но при всички случаи не може да бъде по-малка от 400
ppi. За определянето на резолюцията виж т. V.2.1. от “Изисквания за дигитално
представяне на архивни документи – дигитални мастер обекти”. Стойността на
резолюцията може да се закръглява само към по-голямо число от необходимото.

Фигура 8: Задаване на резолюцията на образа от фигура 6.1. По-дългата страна е
8.39 инча. За да се постигнат минималните изисквания за общ брой пиксели по най1

При наличие на техническа възможност (подходящ обработващ софтуер и компютърна техника),
образите могат да се изготвят с 48 бита, и след извършване на евентуални корекции да се конвертират в
24 битови.
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дългата страна на образа за конкретния източник (4000), които в случая са
достатъчни, е необходима резолюция 500 ppi (8.39 х 500 = 4195). Стойността на
резолюцията е закръглена на 500 (вместо 477).
VІ.9.6. Функциите “Fixed Scan Frame”, “Fixed Output Size” и “Keep proportions”
остават изключени (немаркирани).
VІ.9.7. В менюто “Image Category” трябва да е зададено “None”.
VІ.9.8. Функцията “Auto Corrections” остава изключена (немаркирана).
VІ.9.9. Настройки в раздел “Advanced Image Correction”. Ако инструментите не
са видими, те се извеждат с помощта на стрелката под “Image Category”:
VІ.9.9.1. “D-Range …” (“Dynamic Range”) – “Full Range”;
VІ.9.9.2. “W & B Points …” (“White & Black Points”) – “No Correction”;
VІ.9.9.3. “B & C …” (“Brightness & Contrast”) – “No Correction”;
VІ.9.9.4. “Color Corr …” (“Color Correction”) – “No Correction”;
VІ.9.9.5. “Tone Curve …” – “No Correction”;
VІ.9.9.6. “Filter …” – “None”;
VІ.9.9.7. “Descreen …” – “None”;
VІ.9.9.8.

Функцията

“Automatic

Color

Restoration”

остава

изключена

(немаркирана).
VІ.10. След задаване на резолюцията, рамката на сканиране в прозореца
“Preview” се разширява така, че да включи в областта на сканиране необходимата
рамка/ивица около външните ръбове на източника в съответствие

с т. V.1.3.2. от

“Изисквания за дигитално представяне на архивни документи – дигитални мастер
обекти” (виж фигура 9).
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Фигура 9: Очертаване на рамката на сканиране на образа от фигура 6.1. След
определяне на резолюцията, рамката на сканиране се разширява така, че да включи
необходимата ивица около външните ръбове на източника.
VІ.11. При необходимост от по-прецизно коригиране на рамката на сканиране се
натиска бутонът “Prescan”, показващ детайлизиран образ на областта на сканиране. Ако
рамката е зададена задоволително е препоръчително тази стъпка да се прескочи поради
значителния разход на време за операцията “Prescan”.
VІ.12. Стъпките VІ.3. – VІ.11. може да се повторят за няколко последователни
съставни части от един източник или за няколко източника, като броят им зависи от
капацитета на компютъра.
VІ.13. “Microtek ScanWizard Pro” се затваря с помощта на бутона “Close” в найгорната дясна част на прозореца “Preview” (червеният бутон в най-горната дясна част
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на илюстрацията от фигура 9), а сканираните образи остават видими във “Adobe
Photoshop Elements 3.0” (виж фигура 10).

Фигура 10: Образът от фигура 6.1 е в “Adobe Photoshop Elements 3.0”.
VІ.14. На образите се извършва първоначална проверка в съответствие с т. VІІ.1.
от “Инструкция за проверка на дигитални мастер обекти”.
VІ.15. При необходимост се извършват корекции в съответствие с “Инструкция
за корекции на дигитални мастер обекти”.
VІ.16. Файловете се съхраняват.
VІІ. ИЗПОЛЗВАНЕ НА БЯЛА ХАРТИЯ ПРИ СКАНИРАНЕ
VІІ.1. Въздействие
Бялата хартия въздейства на образите като увеличава контраста и позволява на
скенера да направи по-добро разпределение на светлата основа, което намалява
вероятността от отрязване на тонове. При сканиране на по-прозрачни източници бялата
хартия намалява цветовите отклонения в образа, дължащи се на влиянието на черната
подложка на капака на скенера. При по-прозрачни подшити или подвързани
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многостранични документи бялата хартия предотвратява прозирането в образа на
сканираната страница на текст от стоящата под нея страница. От друга страна, в някои
случаи (например документи, чиято физическа основа е с наситени цветове, пожълтели
документи в резултат на стареене, силно контрастни източници и др.), бялата хартия
може да предизвика влошаване на цветното представяне и пресилване на яркостта. Ако
в източника има водни знаци, поставянето на бялата хартия може да намали
видимостта им в образа. Понякога поставянето на бяла хартия предизвиква стесняване
на тоналния обхват в лявата част (тъмните тонове) и поява на области незаети от
пиксели в нея. В такива случаи, за да се получи най-добър резултат и максимално
приближаване до вида на източника, може да се наложи корекция чрез използване на
нивата по RGB хистограма (виж “Инструкция за извършване на корекции на дигитални
мастер обекти”).
VІІ.2. Приложение
VІІ.2.1. Бяла хартия се поставя при сканиране на:
VІІ.2.1.1. Източници, чиито физически носители са с много висока степен на
прозрачност и слаб контраст между текста и основата (виж фигури 11.1 и 11.2);
VІІ.2.1.2. Подшити или подвързани многостранични документи с по-висока
степен на прозрачност, които не позволяват отделните листове да се сканират
самостоятелно, ако върху сканираната страница прозират детайли от стоящата по-долу
страница (виж фигура 12).

Стр. 15 от 19

Инструкция за изготвяне на дигитални мастер обекти с Microtek ScanMaker 9800XL –
рефлексивно сканиране

Фигура 11.1: Дигитални образи на една и съща страница от източник с прозрачна
хартия. Образът вляво е изготвен без бяла хартия, а този вдясно – с бяла хартия.
Образът вдясно визуално е по-близо до вида на източника по отношение на цветното
представяне и тоналността, а контрастът е по-добър, което се вижда и от
хистограмите (виж фигура 11.2). Източникът се съхранява в отдел “Териториален
архив” – София, фонд № 994К, опис № 2, архивна единица № 41.

Фигура 11.2: RGB хистограмите на образите от фигура 11.1. Вляво е хистограмата
на изготвения без бяла хартия образ, а вдясно – на образа, изготвен с бяла хартия.
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Хистограмата вляво е с по-тесен тонален динамичен обхват и показва област,
незаета от пиксели в дясната си част (светлите тонове).

Фигура 12: Дигитални образи на една и съща страница от прошнурован източник с
прозрачна хартия. Образът вляво е изготвен без бяла хартия, а този вдясно – с бяла
хартия. Прозирането на текст от долната страница при образа вляво е толкова
силно, че затруднява възприемането на текста от сканираната страница.
Източникът се съхранява в отдел “Териториален архив” – София, фонд № 1671, опис
№ 5, архивна единица № 163
VІІ.2.2. Бяла хартия не се поставя при сканиране на:
VІІ.2.2.1. Източници на основа с нормална прозрачност, с наситени цветове,
добър контраст между текста и основата, интензивни светли тонове (виж фигури 13.1 и
13.2);
VІІ.2.2.2. Източници със значими водни знаци;
VІІ.2.2.3. Източници с плътна, непрозрачна основа.
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Фигура 13.1: Дигитални образи на една и съща страница от източник на плътна
хартия с добър контраст между текста и основата. Образът вляво е изготвен без
бяла хартия, а този вдясно – с бяла хартия. Сканираният без бяла хартия образ е
достатъчно контрастен и по тоналност е по-близо до вида на източника.
Сканираният с бяла хартия образ има пресилване на интензивността на червения
цвят, което се вижда и на хистограмите на червения канал (виж фигура 13.2).
Източникът съхранява в отдел “Териториален архив” – София, фонд № 994К, опис №
2, архивна единица № 41.

Фигура 13.2: Хистограмите на червения канал на образите от фигура 13.1. Вляво е
хистограмата на изготвения без бяла хартия образ, а вдясно – на образа, изготвен с
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бяла хартия. Визуално установимото пресилване на червения цвят при сканирането с
бяла хартия се потвърждава от струпване на пиксели в дясната част на образа
вдясно.
VІІ.3. Принципи и изисквания при използване
VІІ.3.1. Бяла хартия се поставя само когато без нея отклоненията в тоналността
на образа и цветното представяне са по-големи отколкото при нейното използване и
когато тези отклонения не могат да бъдат компенсирани задоволително с корекция чрез
нивата по хистограма на готовите образи или когато в образа прозират текст или други
детайли от други части на източника.
VІІ.3.2. При преценката на необходимостта от използване на бяла хартия трябва
да се направи предварителен тест, като източникът се сканира със и без бяла хартия и
се направи сравнение между образите по отношение на тоналността, цветното
представяне и достоверността на представяне на източника. Оценката трябва да
включва както визуална проверка, така и проверка по хистограми (виж “Инструкция за
проверка на дигитални мастер обекти”). При групи от източници със сходни физически
характеристики тестът се прави на подбрани представителни съставни части от тях.
VІІ.3.3. Бялата хартия се поставя така, че да заема цялата площ на източника и да
не остават непокрити части от него.
VІІ.3.4. Когато отделните съставни части на един източник имат сходни
характеристики, всички те трябва да се сканират по еднакъв начин – или със, или без
бяла хартия. В противен случай между отделните образи от един дигитален обект ще
има неприемливо големи разлики в тоналността.
VІІ.3.5. При проверката на изготвени с използване на бяла хартия образи е
особено важна прецизната оценка на тоналния динамичен обхват и на цветното
представяне.

Изготвил:
Н. Марков
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