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Были рассмотрены и сопоставлены различные технологии и
программное обеспечение для восстановления в электронных
форматах печатного издания справочного типа.
Various technologies and software for recovering printed
reference books to electronic formats were examined and
compared.
Постанов а проблеми
Нині є д же а т альним перетворення довід ових видань в
еле тронні. Ос іль и ба ато
зраз ів орисної літерат ри
стали недост пними, зо рема,
через малий тираж, тим більше,
д же а т ально мати еле тронн версію орисно о словни а,
в я ом впроваджено пош ов систем . Це д же зр чно і
значно с ороч є час на пош
необхідної інформації [1, 2].
Масштаби оцифр вання
світі. У 2010 році омпанія
Google та міністерство льт ри Італії підписали ре ордн
од , що передбачає с ан вання та розміщення на сайті
Google Books одно о мільйона
старовинних ни , серед я их
те сти Данте та Мандзоні .
Оцифр вання ни XVIII–XIX
століть, не по ритих авторсь им и правами, ошт ватиме
100 млн євро, сі витрати
візьме на себе омпанія Google.
Передбачалося, що робота
займе приблизно два ро и.
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Серед видань б д ть я на ові роботи з ілюстраціями та
літо рафіями, та і х дожня
літерат ра. У відс анованих
те стах б де опція «ш ати за
словом», що значно поле шить
робот філоло ів-дослідни ів.
Після с ан вання ни и стан ть без оштовно дост пними
для всіх і назавжди.
На сьо одні сайт Google
Books має своєм розпорядженні близь о 12 млн. видань
сотнями мов світ [3].
Стан еле тронних бібліоте в
У раїні. Президент У раїни
Ві тор Ян ович вист пає з
ініціативою створення повномасштабної
еле тронної
бібліоте и, що б де містити
найрізноманітніш інформацію
про У раїн , її історію, льт р ,
ео рафію та сьо одення.
Ві тор Ян ович на олосив,
що вже сьо одні на різних
еле тронних рес рсах існ є
чимало найрізноманітнішої
інформації про У раїн , її історію, льт р , ео рафію та сьо-
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одення. Проте проблема в
том , що ця інформація розпорошена, несистемна й д же
часто її надзвичайно важ о
знайти. «Нам треба с оордин вати з силля і від рити для цієї
роботи бібліоте и та архіви. Ми
повинні зробити ті перші рои, що допомож ть не лише
створити льт рний прод т, а
оловне — свідомити, що він
є, і він он рентоздатний.
Знаю і вірю, що саме Інтернет,
саме нові техноло ії в перспе тиві не лише дад ть поштовх
розвит
ни овиданню, іно,
м зиці, театр , м зейній справі,
а й сприятим ть розвит
ромадянсь о о с спільства за алом», — на олосив Ві тор Ян ович [4].
Отже, мотивація до створення еле тронних та паперових
версій одно о до мента д же
висо а і а т альна. Це питання охоплює все більші масштаби і потреб є постійно о дослідження та пош
ар оломних рішень.
Аналіз попередніх
досліджень
Для визначення шляхів оптимально о, зр чно о та дост пно о способ розроб и техноло ії відновлення раритетно о видання з метою забезпечення потреб споживача
б ло проведено пош та дослідження новітніх техноло ій,
я і вже добре заре оменд вали себе і мають застос вання.
Існ є ба ато способів
представлення еле тронних
до ментів — HTML, PDF, DjVu
та ін. Том питання про формат

представлення попередньо
оцифрованої
др ованої
інформації б ло детально досліджено, щоб навести достовірні ар менти вибор то о
чи іншо о формат .
У рез льтаті проведено о
інтернет-дослідження виявилось, що 7 осіб із 10 надають
перева формат PDF (створений в 1991 році орпорацією Adobe) перед DjVu (створений 1996 омпанією AT&T),
ар мент ючи свій вибір поп лярністю та поширеністю формат .
Проте, врах вавши всі
особливості форматів, виявилось, що їх не можна вважати
с перни ами. Вони призначенні для вирішення різних
задач, а том не зма аються, а
доповнюють один одно о.
Обидва формати, і DjVu, і PDF,
широ о ви ористов ються при
створенні еле тронних до ментів [5, 6].
Мета роботи
На даном етапі оцифров вання др ованих видань з
метою створення еле тронних
бібліоте існ є чимало техноло ій з різноманітними прорамними та апаратними засобами.
Я при лад наведемо пілотний прое т для Національної
Історичної Бібліоте и У раїни.
Йдеться про стародр и: «Историчес ая пъснь о походь на
половцовъ» 1800 р., «Слово о
плъ
И ореве, И оря сына
Святъславля, вн а Оль ова»
1934 р., «Новый Завет с Псалтырью» 1580 р.
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Їхнє с ан вання здійснювалося за допомо ою найс часнішо о спеціалізовано о с анера PLANSCAN-C для безпечноо с ан вання старовинних
нижо без додат ово о освітлення, я е містить ш ідливе
льтрафіолетове випромінювання. Оброб а с анованих
зображень сторіно здійснювалася з ви ористанням спеціалізовано о про рамно о
забезпечення BookRestorer,
призначено о для професійно о створення еле тронних
ни .
Проте зазначене про рамне
забезпечення досить доро е і
вима ає дея ої під отов и до
йо о ви ористання, том метою
роботи є дослідження існ ючих
про рамних та апаратних засобів з подальшим обґр нт ванням та створенням найбільш доцільно о та дост пноо техноло ічно о процес
відновлення др овано о видання.

вання для др овано о видання без вели ої іль ості ілюстрацій:
— режим: Grayscale;
— роздільна здатність:
300 dpi;
— різ ість: Low або Medium,
спеціальні параметри не
ви ористов вати.
Формат вихідно о файл :
Uncompressed (нестисн тий)
TIFF [9].
Б ло проаналізовано ба ато
способів опрацювання зображень, проте ос іль и видання за
хара тером інформації – те стове та чорно-біле, недоцільно
ви ористов вати с ладне, дорое про рамне забезпечення,
адже бажано о рез льтат можна дося ти і за допомо ою простих дост пних про рам. Вибір
б ло з пинено на ви ористанні
без оштовної спеціалізованої
про рами Scan Tailor, я а дає
можливість значно автоматиз вати процес оцифров вання з
достатньою я істю.

Рез льтати проведених
досліджень
Процес створення еле тронної версії др ованої нии досить с ладний і ба атост пінчастий, і зроз міло, що
одним з найважливіших і обов’яз ових омпонентів цьо о
процес є с ан вання.
Літерат рний о ляд дозволив проаналіз вати перева и
та недолі и с анерів з різними оптичними системами CCD
та CIS [7]. Б ло приділено вароз ляд спеціалізовано о
ниж ово о с анера [8], а таож визначено режими с ан -

Етапи роботи зі Scan Tailor
1. С ан вання розворотів
ни и. Для част ової автоматизації цьо о процес б ло
ви ористано
про рам
IrfanView. Режим с ан вання –
«відтін и сіро о », розділь ність — 300 dpi, формат зображень — TIFF.
2. Створення ново о прое т .
3. Виправлення орієнтації
сторіно .
4. Р о з р і з а н н я с т о р і н о .
Scan Tailor автоматично намаається визначити межі між
сторін ами. При наявності не-
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точностей їх можна виправити
вр чн .
5. Вирівнювання сторіно –
відб вається автоматично. Для
зр чності на відс ановані сторін и при цьом на ладається
«ар ш в літин ».
6. Визначення орисної області, щоб відсі ти зайві порожні місця. Це досить дов ий
процес, я ий може тривати від
одиниць до десят ів хвилин,
залежно від обся видання.
7. Створення ма ет сторін и (розмір полів відс ановано о те ст і вирівнювання
на сторінці). Ця операція займає іль а се нд.
8. Виведення рез льт ючих
файлів. Т т можна задати дея е
ори вання на зразо видалення плям. У рез льтаті прорама створює пап out, ди
збері ає отримані файли теж
форматі TIFF [10].
Та им чином ор анізов ється процес оброб и зображень
за допомо ою про рами Scan
Tailor.
Для задоволення більшо о
ола споживачів оброблені зображення б ло онвертовано в
єдиний файл форматі DjVu (за
допомо ою DjVu Small) та форматі PDF (за допомо ою Adobe
Acrobat). Для прис орення роботи з отриманим еле тронним
словни ом б ло здійснено о ляд ряд про рам, я і допомаають оснастити йо о наві ацією: DjvuDic, Bookmark-Tool,

PdfFactory, Pdf&Djvu Bookmarker
тощо [11, 12].
Вибір б ло з пинено на останній. Адже Pdf&Djvu Bookmarker — про рама, призначена для автоматизовано о створення дерева зміст відраз для
DjVu і PDF-файлів, том ал оритм
процес на ладання пош ової
системи на еле тронне видання
значно спрощ ється.
Виснов и
Проаналізовано та систематизовано інформацію про існ ючі про рамні та апаратні засоби для створення фа симільної
опії др овано о видання в
еле тронном ви ляді. Розроблено оптимальн техноло ію отримання еле тронної версії нии з рах ванням дост пності,
час , зр чності та простоти.
Роз лян та техноло ія тест валася на при ладі др овано о видання «Ре лама.
Словни термінів» Р. Г. Іванчен а. Хара терною особливістю є те, що процесі створення еле тронної версії видання
не б ло ви ористано традиційної техноло ії розпізнавання. Графічний формат DjVu дав
змо
сотні разів зменшити
розмір словни а порівняно зі
с анованими зображеннями.
При допомозі про рами
Pdf&Djvu Bookmarker словни
б ло впроваджено ефе тивн
систем пош
та наві ації
(рис.).
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