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І. ОБЕКТ И ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Настоящият документ регламентира реда, начините и показателите за
извършване на проверка на качеството на дигитални мастер обекти, предназначени за
Дигиталния архив на Държавна агенция “Архиви”, и действията, които се предприемат
в зависимост от резултатите на проверката. Документът не третира проверка на
производни дигитални обекти и проверка на метаданни.
ІІ. ВРЪЗКА С ДРУГИ ДОКУМЕНТИ. ПРЕПРАТКИ
ІІ.1. “Изисквания за дигитално представяне на архивни документи – дигитални
мастер обекти”;
ІІ.2. “Инструкция за извършване на корекции на 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” се използват следните определения:
ІІІ.1. “Качество на дигитални мастер обекти”
ІІІ.1.1. Определение. Под “качество на дигитални мастер обекти” ще се разбира
степента, в която дигиталните мастер обекти притежават характеристиките, определени
в т. ІV.2. от “Изисквания за дигитално представяне на архивни документи – дигитални
мастер обекти”.
ІІІ.1.2. Качеството на дигиталните мастер обекти се проявява и оценява чрез
комплекс от показатели за проверка на дигитални мастер обекти, посочен в т. ІХ от
настоящия документ.
ІІІ.1.3. Качеството на дигиталните мастер обекти е кумулативен резултат от
съвместното въздействие на следните фактори:
ІІІ.1.3.1. Техническите параметри, използвани при изготвянето на файловете
(файлов формат, битова дълбочина, цветен режим, пространствена резолюция, общ
брой пиксели по най-дългата страна на образа);
ІІІ.1.3.2. Приложените корекции на образите;
ІІІ.1.3.3. Използваната сканираща апаратура и софтуер;
ІІІ.1.3.4. Средата, в която се извършва сканирането;
ІІІ.1.3.5. Физическото състояние на източника;
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ІІІ.1.3.6. Уменията на оператора;
ІІІ.1.3.7. Контрола на качеството.
ІІІ.2. “Проверка на дигитални мастер обекти” – оценка на съответствието на
дигиталните мастер обекти с предварително определен комплекс от показатели.
ІІІ.3. “Контрол на качеството” – всички процедури и дейности, които се
предприемат, за да се намалят грешките и да се гарантира надеждността и интегритета
на процесите и дейностите по изграждане на Дигиталния архив.
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 окончателната проверка на
дигиталните мастер обекти и за качеството на дигиталните мастер обекти, приети в
базата на Дигиталния архив на Държавна агенция “Архиви”;
ІV.2. Служители на Държавна агенция “Архиви”, изготвящи/коригиращи
дигитални мастер обекти за Дигиталния архив на агенцията. Отговарят за качеството на
изготвените/коригираните от тях дигитални мастер обекти и за първоначалната им
проверка;
ІV.3. Всички лица, дружества и организации извън системата на Държавна
агенция “Архиви”,

изготвящи дигитални мастер обекти за Дигиталния архив на

агенцията. Отговарят за качеството на изготвените/коригираните от тях дигитални
мастер обекти и за първоначалната им проверка.
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. Информационна система на държавните архиви. До внедряването на
системата, нейните функции по извършване на автоматични проверки се извършват
ръчно;
V.3. Компютърна техника с необходимите параметри и програмно осигуряване
за извършването на проверка на дигиталните мастер обекти.
VІ. ПРИНЦИПИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКАТА
VІ.1. Проверката на дигиталните мастер обекти е етап от процеса по изготвяне
на дигитални мастер обекти за Дигиталния архив на Държавна агенция “Архиви”.
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VІ.2. Проверката се извършва на новоизготвените/коригирани дигитални мастер
обекти непосредствено след тяхното изготвяне/коригиране.
VІ.3. Един дигитален мастер обект не може да бъде включен в базата на
Дигиталния архив на Държавна агенция “Архиви” без да е преминал през проверка.
VІ.4. Проверката се отнася за дигиталния мастер обект като цяло. В зависимост
от показателите, проверката се извършва на ниво отделен файл с дигитален образ или
на ниво дигитален обект, но се дава оценка за съответствие с изискванията на целия
дигитален мастер обект.
VІ.5. Показателите за проверката на дигитални мастер обекти и списъкът на
съответните действия съобразно резултатите от нея съответстват на “Изискванията за
дигитално представяне на архивни документи – дигитални мастер обекти”.
VІ.6. Показателите за проверка се прилагат комплексно. Например, един
дигитален образ може да представя цялостно и без видими дефекти своя източник,
текстът да е ясен и четим и всички детайли да са ясно различими, но ако не представя
прецизно цвета и цветовите изменения на източника, дължащи се на стареенето или на
други въздействия, той се отхвърля.
VІ.7. Проверката се извършва на два етапа – първоначална и окончателна
проверка.
VІ.8. Операторът, изготвил/коригирал подлежащите на оценка дигитални мастер
обекти, и извършващият окончателна проверка на същите обекти винаги са различни
служители.
VІІ. РЕД И ЕТАПИ НА ПРОВЕРКАТА
VІІ.1. Първоначална проверка.
VІІ.1.1. Описание. Първоначалната проверка е задължителна част от изготвянето
на дигитални мастер обекти в звеното, което извършва сканирането. Извършва се от
оператора, изготвил обектите непосредствено след сканирането. При рефлексивно
сканиране визуалната проверка на този етап включва задължително и сравнение на
мастер образите с източника. Същото важи и когато дигиталните мастер обекти се
изготвят извън системата на Държавна агенция “Архиви”.
VІІ.1.2. Обхват. Първоначалната проверка включва:
VІІ.1.2.1. Автоматична проверка. Извършва се автоматично със средствата на
информационната система на Държавна агенция “Архиви”. За показателите, по които
се извършва автоматичната проверка и действията на системата виж т. ІХ от настоящия
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документ. До внедряването на информационната система на Държавна агенция
“Архиви” проверката се извършва ръчно.
VІІ.1.2.2. Визуална оценка на образите и оценка на параметрите на файловете.
VІІ.1.2.2.1. Показатели, резултати и съответстващи действия – виж т. ІХ от
настоящия документ.
VІІ.1.2.2.2. Условия за извършване на визуалната проверка:
VІІ.1.2.2.2.1. Проверката се извършва при съотношение 1:1 или 100%
увеличение на монитора;
VІІ.1.2.2.2.2. Работната област, в която се извършва визуалната проверка е
свободна от директна слънчева светлина и ярки, интензивни цветове;
VІІ.1.2.2.2.3. Визуалната проверка на мастер образите на монитора се извършва
при ниско ниво на осветление, но не на тъмно;
VІІ.1.2.2.2.4. При сравнение на мастер образите с източника, визуалната оценка
на източника се извършва при достатъчно силна, за предпочитане естествена светлина;
VІІ.1.2.2.2.5. Мониторите, с които се извършва визуалната

проверка на

дигиталните мастер обекти, са добре калибрирани.
VІІ.1.2.3. Оценка на образите по хистограма. За начина и реда на извършване на
оценка на образите по хистограма – виж т. VІІІ от настоящия документ. На етапа на
първоначална проверка оценката на образите по хистограма се прави по RGB
хистограмата (виж т. VІІІ.2.1. от настоящия документ).
VІІ.2. Окончателна проверка.
VІІ.2.1. Описание. Окончателната проверка е задължителен етап от процеса на
изготвяне на дигиталните мастер обекти. Извършва се на централно ниво от служител
на Държавна агенция “Архиви”, отговарящ за контрола на качеството на Дигиталния
архив на агенцията след изготвяне и първоначална проверка на дигиталните мастер
обекти. При окончателната проверка не е задължително сравнението на мастер
образите с източника.
VІІ.2.2. Обхват. Окончателната проверка включва:
VІІ.2.2.1. Визуална оценка на образите и оценка на параметрите на файловете –
виж т. VІІ. 1.2.2. от настоящия документ.
VІІ.2.2.2. Оценка на образите по хистограма – виж т. VІІІ от настоящия
документ. На този етап освен оценка по RGB хистограма, при необходимост се
извършва и оценка по хистограмите на индивидуалните цветни канали и на
осветеността.
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VІІ.2.3. Окончателната проверка завършва с приемане на дигиталния мастер
обект в базата на Дигиталния архив на Държавна агенция “Архиви” или с отхвърлянето
му с предписания за корекции или повторно сканиране. Обектът се приема, ако се
приемат всички образи, които го съставят, и ако са изпълнени изискванията по всички
показатели. Обектът се отхвърля и връща за корекция или повторно сканиране, ако е
констатирано несъответствие поне по един показател в поне един от съставящите го
образи.
VІІІ. ОЦЕНКА НА ОБРАЗИТЕ ПО ХИСТОГРАМА
Описанието на оценката на образите по хистограма е изготвено на основата на
Adobe Photoshop Elements 3.0.
VІІІ.1. Хистограмата като инструмент за оценка на дигиталните образи
Цветът на всеки пиксел в един RGB образ с битова дълбочина 8 бита (24 битов
RGB образ) се определя от комбинация на основните цветове (червено, зелено и синьо)
като всеки от тези цветове има тонална стойност, варираща между “0” (чисто черно) и
“255” (чисто бяло). Това означава, че всеки пиксел има числова тонална стойност във
всеки от цветните канали

R, G и B. Хистограмата е диаграма, показваща

разпределението на тоналните стойности в образа (виж фигури 1 и 2). Хоризонталната
ос показва тоналния обхват на образа между ниво “0” – чисто черно в крайната лява
част и ниво “255” – чисто бяло в крайната дясна част. Вертикалната ос на хистограмата
показва броя пиксели за всяко от нивата. Колкото по-висока е издатината в някоя част
на диаграмата, толкова повече пиксели има в съответната тонална област.
Непосредствено под диаграмата има статистическа информация за стойностите на
пикселите. Информация за всяка отделна точка от хистограмата може да се види като
се задържи показалеца на мишката под съответната точка (виж фигура 2).
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Фигура 1: Хистограмата е в долната дясна част на илюстрацията. Непосредствено
над нея е диалоговата кутия “Info”, в който могат да се видят тоналните стойности
на отделни точки от образа. За целите на оценката от образа временно е отрязана
рамката/ивицата около външните ръбове на източника. Източникът на образа се
съхранява в отдел “Териториален архив” – София, фонд № 1К, опис № 2, архивна
единица № 1735.
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Фигура 2: Хистограмата на образа от фигура 1. Диаграмата представя
разпределението на пикселовите стойности на образа. Информацията под
диаграмата представя: “Mean” – усреднената стойност на всички пиксели в образа;
“Std Dev” – степента на вариации на стойностите; ‘Median” – средната стойност в
обхвата на стойностите; “Pixels” – общия брой пиксели, използвани в хистограмата;
“Level” – конкретното ниво непосредствено над показалеца; ‘Count” – броя пиксели за
нивото непосредствено над показалеца; “Percentile” – процента пиксели на и под
нивото, посочено от показалеца от общия брой пиксели в образа; “Cache Level” –
опцията трябва да е изключена за прецизна оценка на хистограмата.
VІІІ.2. Видове хистограми
VІІІ.2.1. RGB хистограма. Представя в една съставна диаграма тоналните
стойности на всеки от трите индивидуални цветни канали (“Red”, “Green”, “Blue”).
Оценката по RGB хистограма е най-важната и определяща за крайната оценка и
необходимостта от корекция на дигиталните образи, защото тя показва количеството
пиксели на нива “0” и “255” (ако има такива) и с това дава най-точна информация за
вероятността от отрязване на детайли в образа. От друга страна, RGB хистограмата
може да покаже, че в един образ има отрязване на детайли, но не и дали това се дължи
на един от каналите или на всички. За Adobe Photoshop Elements 3.0 се избира като от
менюто “Channel” на кутията с хистограмата се избира “RGB” (виж фигура 2);
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VІІІ.2.2. Хистограми на индивидуалните цветни канали. Показват тоналното
разпределение на всеки от индивидуалните цветни канали (виж фигура 3). Подходящи
са за оценка на цветното представяне и при необходимост да се прецени дали има
отрязване в отделните цветове. Сами по себе си не могат да служат като база за крайна
оценка на качеството и необходимостта от корекции. За Adobe Photoshop Elements 3.0
се избират като от менюто “Channel” на кутията с хистограмата се избира съответния
цветен канал. Adobe Photoshop Elements 3.0 дава възможност да се видят
индивидуалните цветни канали по отделно в една обща диаграма като от менюто
“Channel” на кутията с хистограмата се избира “Colors” (виж фигура 4);

Фигура 3: Хистограми на индивидуалните цветни канали на образа от фигура 1.

Фигура 4: Хистограма, представяща индивидуалните цветни канали на образа от
фигура 1.
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VІІІ.2.3. Хистограма на осветеността (Luminance histogram). Представя
осветеността или разпределението на яркостта на образа. Това е съставна RGB
хистограма, която отчита по-голямата възприемчивост на човешкото око към зеленото,
отколкото към червеното и синьото. Осигурява най-добро графично представяне на
яркостта и контраста на образа (затова се нарича също и хистограма на яркостта). Тъй
като при нея се прилага известна компенсация, тя може да не покаже наличието на
пиксели в областите 0 и 255. Затова тя не може да служи като основа за крайна оценка
на образа и за предприемане на корекции. За Adobe Photoshop Elements 3.0 се избира
като от менюто “Channel” на кутията с хистограмата се избира “Luminosity” (виж
фигура 5).

Фигура 5: Хистограма на осветеността на образа от фигура 1.
VІІІ.3. Предварителни настройки на Adobe Photoshop Elements 3.0 за оценка на
образи по хистограма
Опцията “Use cache for histograms in Levels” трябва винаги да е изключена.
Опцията се изключва по следния начин: от менюто “Edit” се избира “Preferences” и
оттам – “Memory & Image Cache”. В появяващата се диалоговата кутия опцията “Use
cache for histograms in Levels” трябва да е изключена (немаркирана) (виж фигура 6).
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Фигура 6: Опцията “Use cache for histograms in Levels” винаги е изключена.
VІІІ.4. Ред за извършване на оценката
VІІІ.4.1. Файлът с образа се отваря в Adobe Photoshop Elements 3.0;
VІІІ.4.2. Избира се режим “Standard Edit”;
VІІІ.4.3. Ако хистограмата не се вижда, тя се отваря като в меню “Window” се
маркира “Histogram”;
VІІІ.4.4. От менюто “Channel” на кутията с хистограмата се избира “RGB”
(съставната RGB хистограма);
VІІІ.4.5. С помощта на инструмента “Rectangular Marquee Tool” (виж т. VІІ.2.2.6.
от “Инструкция за извършване на корекции на дигитални мастер обекти”) се очертава
рамка по ръбовете на източника така, че оставената при сканирането рамка/ивица да
остане извън образа, за да се изключи влиянието й при оценката (алтернативно –
оставената при сканирането рамка/ивица временно се отрязва за времето на оценката).
Тази стъпка е особено важна при преценка на необходимостта от корекции или
повторно сканиране на източника при образи с лош тонален динамичен обхват;
VІІІ.4.6. Ако в горния десен ъгъл на диалоговата кутия с хистограмата има
предупредителен знак, той се натиска, за да се актуализира хистограмата (виж фигура
7);
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Фигура 7: Неактуализираната RGB хистограма на образа от фигура 1. За да се
актуализира хистограмата е необходимо да се щракне върху предупредителния знак в
горния десен ъгъл на хистограмата. Фигура 2 представя актуализираната RGB
хистограма на същия образ.
VІІІ.4.7. При необходимост по аналогичен начин се извършва оценка и по
другите видове хистограми (виж т. VІІІ.2. от настоящия документ) като от менюто
“Channel” на кутията с хистограмата се избира съответната хистограма;
VІІІ.4.8. Очертаната на стъпка VІІІ.4.5. рамка по ръбовете на източника се
премахва, като се щраква с левия бутон в очертанията на образа (алтернативно – ако
рамката/ивицата около външните ръбове на образа е временно отрязана, тя се
възстановява чрез отмяна на отрязването).
VІІІ.4.9. Оценка на тоналните стойности на отделни точки от образа. Като
допълнение към оценката по хистограма, тоналните стойности на всяка конкретна
точка от образа могат да се видят в диалоговата кутия “Info” на Adobe Photoshop
Elements 3.0 по следния начин:
VІІІ.4.9.1. Файлът с образа се отваря в Adobe Photoshop Elements 3.0;
VІІІ.4.9.2. Избира се режим “Standard Edit”;
VІІІ.4.9.3. От лентата с инструментите се избира “Eyedropper” и от падащото
меню “Sample size” се избира “3 by 3 Average” или “5 by 5 Average” (виж фигура 8);
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Фигура 8: Инструментът “Eyedropper” и “Sample size”.
VІІІ.4.9.4. За прецизна оценка на отделни точки и области на образа от менюто
“View” се избира “Actual pixels”, а за цялостен изглед на образа – “Fit on Screen”;
VІІІ.4.9.5. В меню “Window” се маркира “Info”;
VІІІ.4.9.6. В диалоговата кутия “Info” се натиска иконата на инструмента
“Eyedropper”;
VІІІ.4.9.7. За оценка на RGB образи от падащото меню на иконата на
инструмента “Eyedropper” се избира RGB Color;
VІІІ.4.9.8. Показалецът на мишката се позиционира на точката от образа, чиито
стойности трябва да се оценят. Стойностите се появяват в диалоговата кутия “Info” –
непосредствено до символите “R”, “G”, “B” (за RGB образи). Долната част на
диалоговата кутия показва координатите на точката (X и Y) (виж фигура 9).

Фигура 9: Диалоговата кутия “Info”. Виждат се тоналните стойности на
произволно избрана точка от образа на фигура 1.
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VІІІ.5. Интерпретация на хистограмата и преценка на необходимостта от
корекции на нивата
VІІІ.5.1. Тоналният обхват на всеки образ е уникален и няма модел на “добра”
хистограма, който да може да се приложи към всеки образ. Прецизната оценка на
хистограмата и преценката на необходимостта от корекции изисква визуална оценка на
образа и понякога сравнение с източника. Например, ако една хистограма показва тесен
тонален обхват, това може да се дължи както на сканирането, така и на особености на
източника – угаснал текст, липса на детайли, които да бъдат представени в крайните
нива. От друга страна, струпването на пиксели в краищата на хистограмата само по
себе си означава отрязване на детайли и необходимост от повторно сканиране;
VІІІ.5.2. Дигиталните образи на източници с равномерна тоналност без наситени
цветове, ярки или тъмни тонове често показват пикове в средата на хистограмата,
намаляващи към краищата (виж фигури 12.1 и 12.4). Ако един образ е с преобладаващо
тъмни тонове (low key image), по-голямата част от пикселите ще са в ляво от центъра на
хистограмата (виж фигура 10). Обратно, при образ с преобладаващо светли и ярки
тонове (high key image), повечето пиксели ще бъдат разположени в дясно от центъра на
хистограмата (виж фигура 11). И в двата случая хистограмата зависи от особеностите
на източника и не може да се определи като “добра” или “лоша” само поради
разпределението на пикселите вляво или вдясно от центъра.
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Фигура 10: Дигитален образ с преобладаващо тъмни тонове с добра хистограма. Поголямата част от пикселите са концентрирани в лявата част на хистограмата.
Източникът се съхранява в отдел “Териториален архив” – София, фонд № 1К, опис №
2, архивна единица № 96.
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Фигура 11: Дигитален образ с преобладаващо светли тонове с добра хистограма. Поголямата част от пикселите са в дясната част на хистограмата. Източникът се
съхранява в Централен държавен архив, фонд № 3К, опис № 7, архивна единица № 154.
VІІІ.5.3. Въпреки че няма универсални модели на “добра” и “лоша” хистограми,
могат да се посочат общи показатели за оценка на хистограмите:
VІІІ.5.3.1. Образи с добър тонален динамичен обхват. Тоналните стойности са
разпределени равномерно, яркостта и контрастът визуално съответстват на източника,
няма прекалено ярки или тъмни области по сравнение с източника, детайлите са ясно
различими както в най-светлите, така и в най-тъмните области. В хистограмата на
такива образи няма значителни области незаети от пиксели, дупки или струпвания на
пиксели в краищата. При RGB образи с добра тоналност няма тонални стойности повисоки от 247 и по-ниски от 8. Хистограмите на индивидуалните цветни канали и на
осветеността също не показват отрязване на датайли (виж фигури 12.1, 12.2, 12.3 и
12.4).
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Фигура 12.1: Дигитален образ с добър тонален динамичен обхват. Образът видимо е с
равномерна тоналност, без области с пресилена яркост (преекспониране) или загуба
на детайли в тъмните тонове. Хистограмата не показва дупки и струпвания на
пиксели в лявата или в дясната част. Почти целият достъпен тонален обхват е зает
от пиксели. Няма области с тонални стойности над 247 и под 8. Източникът се
съхранява в отдел “Териториален архив” – София, фонд № 1К, опис № 2, архивна
единица № 1737.
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Фигура 12.2: Обща хистограма на индивидуалните цветни канали на образа от
фигура 12.1. Всеки канал може да бъде представен и самостоятелно в отделна
хистограма като се изберат съответните канали в менюто “Channel”.

Фигура 12.3: Хистограма на осветеността на образа от фигура 12.1.
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Фигура 12.4: Малка област в дясната част на хистограмата на образа не е заета от
пиксели, но образът е напълно приемлив и не бива да се прави никаква корекция.
Източникът се съхранява в отдел “Териториален архив” – Пазарджик, фонд № 429К,
опис № 1, архивна единица № 5.
VІІІ.5.3.2. Образи с лош тонален динамичен обхват могат да бъдат:
VІІІ.5.3.2.1. Образи с ограничен тонален обхват и слаб контраст. Значителни
части от тъмната и/или светлата част на хистограмата на такива образи не са заети от
пиксели (хистограмата е “тясна”). Такива образи могат да бъдат коригирани с помощта
нивата на образите по хистограма (виж фигура 13);
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Фигура 13: Хистограмата на образа показва значителна област от лявата част
(тъмните тонове), която не е заета от пиксели. Образът не е достатъчно
контрастен. Този недостатък може да бъде отстранен чрез корекция на нивата по
хистограма, която ще подобри разпределението. Същевременно в диалоговата кутия
“Info” се виждат области, надхвърлящи 247, което означава възможно отрязване на
детайли в светлата част и преекспониране. Оценката е правена без сравнение с
източника. Източникът се съхранява в отдел “Териториален архив” – Добрич, фонд
№ 171К, опис № 1, архивна единица № 3.
VІІІ.5.3.2.2. Образи с пресилена яркост (преекспонирани образи) или пресилени
тъмни тонове и с отрязване на детайли в светлите и/или тъмните области. Отрязване на
детайли се получава, когато при настройките на скенера белите и черните точки са
поставени неправилно. Белите и черните точки са съответно най-светлите точки (найвисоките RGB нива за цветни образи) и най-тъмните точки (най-ниските RGB нива за
цветни образи) в образа. На средните нива в обхвата съответстват средните точки. При
неправилно поставяне на бялата и черната точки всичко над или под тези точки се
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отрязва или се регистрира като същия тон. Освен поради характеристиките и
настройките на скенера, преекспониране може да се получи и вследствие на
неправилно използване на бяла хартия. Хистограмата на такива образи показва
струпване на пиксели в крайно дясната и/или крайно лявата част, тоналните стойности
в значителни части от RGB образите надхвърлят 247 и/или падат под 8. Такива образи
не подлежат на корекция и източниците се сканират отново (виж фигури 14 и 15);

Фигура 14: Силно преекспониран образ. Хистограмата показва струпване на пиксели в
двата края (особено значително в десния край – светлите тонове). Тоналните
стойности на значими области от образа са над 247, което се проявява като места с
много пресилена яркост. Не е необходима оценка на хистограмите на индивидуалните
цветни канали и осветеността и сравнение с източника, за да е ясно, че източникът
трябва да се сканира повторно. Освен това образът нарушава и изискването за
представяне на съставните части на източника в тяхната цялост – в образа са
отрязани части от листа. Източникът се съхранява в отдел “Териториален архив” –
Русе, фонд № 1К, опис № 1, архивна единица № 266.
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VІІІ.5.3.2.3. Образи с неравномерно разпределение на тоналните стойности и
образи, в чиято хистограма има “дупки”. Такива образи не подлежат на корекция и
източниците се сканират отново (виж фигура 15).

Фигура 15: Хистограмата е изключително лоша: освен “дупка” (в средната част на
хистограмата няма пиксели), тя показва струпване на пиксели в двата края (особено в
десния край). Образът видимо е силно преекспониран. Тоналните стойности на
значими области от него са над 247. Както и при фигура 14, RGB хистограмата е
достатъчна за оценката на образа. Нарушени са и други изисквания: изискването за
представяне на съставните части на източника в тяхната цялост – в случая в образа
са отрязани части от листа, изискването за добро цветно представяне. Липсва и
задължителната рамка/ивица около външните ръбове на източника. Източникът се
съхранява в отдел “Териториален архив” – Велико Търново, фонд № 59К, опис № 1,
архивна единица № 2.
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ІХ. СХЕМА ЗА ПРОВЕРКА НА ДИГИТАЛНИ МАСТЕР ОБЕКТИ

№
по
ред

Показател

Ниво на
проверка

Начин за
проверка

Резултат от проверката

Действия

Използваемост и параметри на файловете
1

2

3

4

Използваемост

Файлов формат

Компресия

Битова
дълбочина

Отделен
файл с
дигитален
образ

Автоматично

Отделен
файл с
дигитален
образ

Автоматично

Отделен
файл с
дигитален
образ

Автоматично

Отделен
файл с
дигитален
образ

Автоматично
и преценка на
проверяващия

Файлът се отваря със
стандартни програми и
приложения и е
достъпен за използване,
прехвърляне, копиране

Файлът се приема

Файлът не се отваря или
не позволява действия
като прехвърляне,
копиране и др.

Системата
автоматично отхвърля
файла, а операторът
сканира отново
източника

TIFF

Файлът се приема

Формат, различен от
TIFF

Системата
автоматично отхвърля
файла, а операторът
сканира отново
източника в TIFF

Некомпресиран

Файлът се приема

Компресия

Системата
автоматично отхвърля
файла, а операторът
сканира отново
източника без
компресия

8х8х8 (24-bit RGB)

Файлът се приема

16x16x16 (48-bit RGB),
8x8x8x8 (24-bit RGB с
допълнителен алфа
канал)

Проверяващият
отхвърля файла, а
операторът съхранява
файла с битова
дълбочина 8х8х8

8-bit или 16-bit (сива
скала)

Проверяващият
отхвърля файла, а
операторът сканира
отново източника с
битова дълбочина
8х8х8 (24 бита RGB)
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5

6

Цветен режим

Пространствена
резолюция

Отделен
файл с
дигитален
образ

Отделен
файл с
дигитален
образ

Автоматично
и преценка на
проверяващия

Автоматично
и преценка на
проверяващия

1-bit

Системата
автоматично отхвърля
файла, а операторът
сканира отново
източника с битова
дълбочина 8х8х8 (24
бита RGB)

RGB

Файлът се приема

Друг цветен режим
(CMYK, LAB и др.)

Системата
автоматично отхвърля
файла, а операторът
сканира отново
източника в RGB

Сива скала

Проверяващият
отхвърля файла, а
операторът сканира
отново източника в
RGB

Чернобяло

Системата
автоматично отхвърля
файла, а операторът
сканира отново
източника в RGB

400 ppi и по-голяма

Файлът се приема, ако
резолюцията отговаря
на минималните
изисквания за
съответния тип
източник съгласно т.
V.2.1. от "Изисквания
за дигитално
представяне на
архивни документи дигитални мастер
обекти" и ако не е
ненужно висока. Ако
резолюцията не е
достатъчна за
конкретния източник,
проверяващият
отхвърля файла, а
операторът сканира
отново с по-висока
резолюция в
съответствие
изискванията. Ако
резолюцията е
ненужно висока,
проверяващият
отхвърля файла, а
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операторът намалява
резолюцията на
готовия образ в
съответствие с
изискванията с
помощта на Adobe
Photoshop, без да
сканира отново
източника

7

Общ брой
пиксели по найдългата страна
на образа

Отделен
файл с
дигитален
образ

Автоматично
и преценка на
проверяващия

По-малка от 400 ppi

Системата
автоматично отхвърля
файла, а операторът
сканира отново
източника в
съответствие с т.
V.2.1. от "Изисквания
за дигитално
представяне на
архивни документи дигитални мастер
обекти"

4000 и повече

Файлът се приема, ако
общия брой пиксели
по най-дългата страна
на образа отговаря на
минималните
изисквания за
съответния тип
източник съгласно т.
V.2.1. от "Изисквания
за дигитално
представяне на
архивни документи дигитални мастер
обекти" и ако не е
ненужно голям. Ако
този общ брой
пиксели не е
достатъчен за
конкретния източник,
проверяващият
отхвърля файла, а
операторът сканира
отново източника в
съответствие с
изискванията. Ако
общият брой пиксели
е ненужно висок,
проверяващият
отхвърля файла, а
операторът намалява
резолюцията на
готовия образ в
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съответствие с
изискванията с
помощта на Adobe
Photoshop, без да
сканира отново
източника
По-малък от 4000

Системата
автоматично отхвърля
файла, а операторът
сканира отново
източника в
съответствие с т.
V.2.1. от "Изисквания
за дигитално
представяне на
архивни документи дигитални мастер
обекти"

Представяне на източника
8

Оригиналност
на
непосредствени
я източник на
сканиране

Отделен
файл с
дигитален
образ,
дигитален
обект

Визуална
оценка от
проверяващия

Оригинален документ
(рефлексивен или
трансмисивен
източник). Като
оригинали се приемат и
регистрирани в
архивните фондове
преписи и чернови

Файлът/дигиталният
обект се приема

Копие

Ксерокопие,
фотокопие,
факсимиле

Проверяващият
отхвърля
файла/дигиталния
обект, а операторът
сканира оригиналния
източник

Микрофилм/
микрофиш

Ако оригиналният
източник е достъпен
проверяващият
отхвърля
файла/дигиталния
обект, а операторът
сканира оригиналния
източник
Ако оригиналният
източник е
недостъпен, а
източникът е
регистриран в
Държавна агенция
“Архиви” като
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архивен документ копия на документи
от чуждестранни
архиви
проверяващият
приема или отхвърля
файла/дигиталния
обект в зависимост от:
1) качеството на
дигиталния образ, 2)
качеството на
източника
(трансмисивното
копие) и 3) ценността
на оригиналния
документ. Ако
проверяващият
отхвърли
файла/дигиталния
обект, източникът не
подлежи на
включване в
Дигиталния архив
9

10

11

Ориентация
(Portrait/Landsca
pe)

Наклон на
образа

Пълнота и
цялостност на
образа

Отделен
файл с
дигитален
образ

Визуална
оценка от
проверяващия

Отделен
файл с
дигитален
образ

Отделен
файл с
дигитален
образ

Съответстваща на
източника

Файлът се приема

Несъответстваща на
източника; обърнат на
180° образ

Проверяващият
отхвърля файла, а
операторът коригира
образа в съответствие
с “Инструкция за
извършване на
корекции на
дигитални мастер
обекти”

Визуална
оценка от
проверяващия

Образът е изправен

Файлът се приема

Наклон на образа

Визуална
оценка от
проверяващия

Отделните съставни
части са представени
изцяло, без липсващи
детайли

Проверяващият
отхвърля файла, а
операторът изправя
образа в съответствие
с “Инструкция за
извършване на
корекции на
дигитални мастер
обекти”
Файлът се приема

Отрязани части от
страници или други

Проверяващият
отхвърля файла, а
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13

14

Пълнота и
цялостност на
дигиталния
обект

Коректност на
обхвата на
дигиталния
обект

Коректност на
структурата на
дигиталния
обект

Дигитален
обект

Дигитален
обект

Дигитален
обект

Визуална
оценка от
проверяващия

Визуална
оценка от
проверяващия

Визуална
оценка от
проверяващия

съставни части на
източника, подгънати
страници и др.

операторът сканира
отново съответната
част от източника в
съответствие с т.
V.1.3.1. от
"Изисквания за
дигитално
представяне на
архивни документи дигитални мастер
обекти"

Дигиталният обект
представя изцяло
всички съставни части
на източника

Дигиталният обект се
приема

Липсват съставни части
на източника (отделни
страници, приложения
и др.)

Проверяващият
отхвърля дигиталния
обект, а операторът
сканира липсващите
части

Обхватът на дигиталния
обект е определен
правилно: всеки обект
представя един
документ или повече от
един документи с пряка
връзка между тях в
съответствие с т. V.1.2.
от "Изисквания за
дигитално представяне
на архивни документи дигитални мастер
обекти"

Дигиталният обект се
приема

Обхватът на дигиталния
обект е определен
неправилно:
дигиталният обект
включва повече от един
документи без
непосредствена връзка
или обратно - не са
включени всички
взаимосвързани
документи

Проверяващият
отхвърля дигиталния
обект, а операторът го
изготвя отново в
съответствие с т.
V.1.2. от "Изисквания
за дигитално
представяне на
архивни документи дигитални мастер
обекти"

Структурата на
дигиталния обект
(последователността на
файловете с дигитални
образи) съответства на

Дигиталният обект се
приема
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структурата на
източника

15

16

Коректност на
представянето
на източника по
отношение на
неговия формат
и връзки между
съставните
части (една или
две страници в
един образ)

Отделен
файл с
дигитален
образ

Рамка около
външните
ръбове на
източника

Отделен
файл с
дигитален
образ

Визуална
оценка от
проверяващия

Визуална
оценка от
проверяващия

Структурата на
дигиталния обект
(последователността на
файловете с дигитални
образи) не съответства
на структурата на
източника - разместени
файлове с образи

Проверяващият
отхвърля дигиталния
обект, а операторът
размества файловете с
дигитални образи в
съответствие със
структурата на
източника

Дублиране на
дигитални образи (два
или повече образа
представят една и съща
част от източника)

Проверяващият
отхвърля дигиталния
обект, а операторът
изтрива излишните
файловете с
дигитални образи

Коректно представяне
на източника в
съответствие с т.
V.1.2.6. от "Изисквания
за дигитално
представяне на архивни
документи - дигитални
мастер обекти"

Файлът се приема

Некоректно
представяне представяне на две
страници в един образ
при необходимост от
едностранично
представяне или
обратно

Проверяващият
отхвърля файла, а
операторът сканира
отново съответната
част/части от
източника в
съответствие с т.
V.1.2.6. от
"Изисквания за
дигитално
представяне на
архивни документи дигитални мастер
обекти"

Наличие на рамка в
съответствие с т.
V.1.3.2. от "Изисквания
за дигитално
представяне на архивни
документи - дигитални
мастер обекти"

Файлът се приема

Липсваща или малка
рамка

Проверяващият
отхвърля файла, а
операторът сканира
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отново съответната
част от източника с
необходимата рамка.
в съответствие с т.
V.1.3.2. от
"Изисквания за
дигитално
представяне на
архивни документи дигитални мастер
обекти".
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18

Прецизност на
предаване на
фините значими
детайли на
източника

Прозиране на
текст и детайли
от други части
на източника в
сканирания
образ

Отделен
файл с
дигитален
образ

Отделен
файл с
дигитален
образ

Визуална
оценка от
проверяващия

Визуална
оценка от
проверяващия

Голяма рамка

Проверяващият
отхвърля файла, а
операторът намалява
рамката в
съответствие с
"Инструкция за
извършване на
корекции на
дигитални мастер
обекти"

Най-фините значими
детайли от източника са
предадени
задоволително

Файлът се приема

Значими детайли
липсват или са
предадени
незадоволително

Проверяващият
отхвърля файла, а
операторът сканира
отново съответния
образ с по-висока
резолюция

Образът представя само
съответната част от
източника или прозират
елементи само от гърба
на страницата

Файлът се приема

В образа прозират
текстове или други
детайли от други части
на източника (долна
страница и др.)

Проверяващият
отхвърля файла, а
операторът сканира
отново съответната
част от източника с
хартия между
листовете в
съответствие с

“Инструкция за
изготвяне на
дигитални мастер
обекти с Microtek
ScanMaker 9800XL
Стр. 31 от 35
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– рефлексивно
сканиране”
Характеристики на образите
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Тонален
динамичен
обхват

Отделен
файл с
дигитален
образ

Визуална
оценка и
оценка по
хистограма от
проверяващия

Тоналният динамичен
обхват отговаря на
изискванията, посочени
в т. V.2.4. от
"Изисквания за
дигитално представяне
на архивни документи дигитални мастер
обекти".

Файлът се приема

Тоналният обхват е
ограничен, контрастът е
слаб. Значителни части
от тъмната и/или
светлата част на
хистограмата на такива
образи не са заети от
пиксели (хистограмата
е “тясна”).

Проверяващият
отхвърля файла.
Операторът прави
корекция чрез нивата
по хистограма.
Корекцията се
извършва в
съответствие с
"Инструкция за
извършване на
корекции на
дигитални мастер
обекти"

Пресилена яркост
(преекспониране) или
пресилени тъмни
тонове в целия образ
или в отделни области.
Отрязване на детайли в
най-светлите и/или найтъмните части,
струпване на пиксели в
десния и/или левия край
на хистограмата,
тоналните стойности в
значими части от RGB
образите надхвърлят
247 и/или падат под 8.

Проверяващият
отхвърля файла, а
операторът сканира
отново източника.
При незадоволителен
резултат след
повторното
сканиране,
източникът се
сканира на друг
скенер

Неравномерно
разпределение на
тоналните стойности.
Наличие на “дупки” в
хистограмата

Проверяващият
отхвърля файла, а
операторът сканира
отново източника.
При незадоволителен
резултат след
повторното
сканиране,
източникът се
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сканира на друг
скенер
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Острота

Цветно
представяне

Отделен
файл с
дигитален
образ

Отделен
файл с
дигитален
образ

Визуална
оценка от
проверяващия

Визуална
оценка от
проверяващия

Подходяща острота

Файлът се приема

Недостатъчна острота.
Образът изглежда
нефокусиран, неясен и
мъгляв

Проверяващият
отхвърля файла, а
операторът сканира
отново източника.
При незадоволителен
резултат след
повторното
сканиране,
операторът може да
извърши корекция на
остротата в
съответствие с
"Инструкция за
извършване на
корекции на
дигитални мастер
обекти"

Пресилена острота.
Образът е прекалено
контрастен, вижда се
по-светъл “ореол”
около отделни детайли
и области

Проверяващият
отхвърля файла, а
операторът сканира
отново източника.
При незадоволителен
резултат след
повторното
сканиране,
източникът се
сканира на друг
скенер

Неравномерна острота в
образа

Преценка на
проверяващия

Цветът на източника е
прецизно предаден в
образа, няма нарушения
и отклонения на
цветовия баланс към
един или друг цвят,
хистограмите на
индивидуалните цветни
канали не показват
отрязване и загуба на
детайли

Файлът се приема

Непрецизно цветово
представяне,
прекомерна

Проверяващият
приема отхвърля
файла, а операторът
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Дефекти:
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 процеса на
сканиране,
неправилно
позициониране
на източника
при сканиране,
неправилно
поставена бяла
хартия за
оптимизиране
на тоналното
представяне,
неправилно
определена
рамка около
външните
ръбове на
източника и др.

Отделен
файл с
дигитален
образ

Визуална
оценка от
проверяващия

интензивност или
отслабване на един или
друг цвят, загуба на
детайли в
индивидуалните цветни
канали. Хистограмите
на цветните канали
показват струпвания на
пиксели в краищата

сканира отново
източника (след
калибриране на
скенера). При
незадоволителен
резултат след
повторното
сканиране,
източникът се
сканира на друг
скенер

В образа няма видими
дефекти

Файлът се приема

Дисторсия

Проверяващият
отхвърля файла, а
операторът сканира
отново източника
като го изравнява с
притискане на капака
на скенера. При
незадоволителен
резултат след
повторното
сканиране,
източникът се
сканира на друг
скенер

Други видими дефекти

Преценка на
проверяващия

Последователност на характеристиките
23

Последователно
ст на
представянето
на източника и

Дигитален
обект

Визуална
оценка и
оценка по
хистограма от

Няма значителни
видими различия в
начина, по който
отделните образи от

Дигиталният обект се
приема
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характеристикит
е в дигиталния
мастер обект

проверяващия

един дигитален мастер
обект представят
източника и в техните
основни
характеристики като
тоналност, цветно
представяне, острота и
др.
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,
които не се дължат на
особености и различия
в самия източник
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Друго

Отделен
файл с
дигитален
образ,
дигитален
обект

Преценка на
проверяващия

Проверяващият
отхвърля дигиталния
обект, а операторът
сканира отново
източника така, че да
се избегне
непоследователността
в характеристиките
(виж т. V.3. от
"Изисквания за
дигитално
представяне на
архивни документи дигитални мастер
обекти")
Преценка на
проверяващия

Изготвил:
Н. Марков
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