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Santrauka. Atliekant mokslinius istorinius tyrimus, būtina remtis senais literatūros šaltiniais, kurių didžioji dalis šiuo metu 
sunkiai pasiekiama arba yra restauruotinos būklės. Vienas iš efektyviausių senų spaudos leidinių atstatymo metodų yra jos 
skaitmeninimas. Šiame straipsnyje nagrinėjami skaitmeninimo būdai, paremti naujausiomis fototechnologijomis ir pateikiami 
jų palyginimai su paprastu nuskaitymo buitiniais skaitytuvais, būdu. Ypatingai akcentuojama gauto atvaizdo kokybė ir 
proceso greitaveika. 

Reikšminiai žodžiai: skaitmeninimo būdai, ženklų atpažinimas, kokybinis atvaizdų vertinimas, proceso greitaveika. 
 

Įvadas  

Šiuo metu didėja senų literatūros šaltinių, 
dokumentacijos ir fotografijų pateikimo skaitmenine 
forma poreikis. Galima pasiekti, kad sena rankraščiuose ir 
knygose esanti informacija būtų išsaugota ilgam laikui, 
bei būtų prieinama ir istorikams, ir plačiai visuomenei. O 
pačios knygos būtų saugomos specialiose patalpose ir 
naudojamos tik išimtinais atvejais, kaip pvz., nustatant 
dokumento autentiškumą. 

Pradedant Gutenbergo projektu (1971 m.) [1], buvo 
įgyvendinama įvairiomis užsienio kalbomis parašytų senų 
knygų, kurių autorinės teisės pasibaigusios arba niekada 
nebuvo saugomos, skaitmeninimo idėja. Tokiu būdu, 
šiandien interneto tinkluose yra pasiekiama virš 33000 
knygų. Kalbant apie naujus leidinius pvz., kinų sukurta 
DuXiu žinių bazė talpina 2,3 milijono knygų, kurios pa- 
siekiamos internetu [2], o duomenų bazėje saugoma 
informacija apie popierinių knygų pasiekiamumą.  

Kita vertus, dažnai sudėtingi sprendimai gali 
nepasiteisinti arba išvis būti neįdiegti, dėl savo didelės 
kainos. Nežiūrint to, Lietuvoje lyginant su užsienio 
šalimis santykinai mažiau išleista knygų, kurias reikėtų 
skaitmenizuoti pvz., kai lieka tik neseniai leistos knygos, 
jų skaitmenizavimas netenka prasmės, nes galima skirtą 
spausdinimui maketą pateikti elektroniniu formatu. 

Šiuo metu literatūros skaitmeninimui galima 
pasirinkti nemažai įrangos, kuri atitinkamai išpildytų 
kokybės ir atvaizdų gavybos spartos reikalavimus. 
Tačiau kiekvienu atveju būtina įvertinti sąlygas, 
reikalingas kokrečios programinės ir techninės vaizdų 
apdorojimo įrangos parinkimui. 

Šiame tyrime buvo naudojami Canon MP460 ir HP 
C3180 skaitytuvai, bei Kodak M763 ir Fujifilm JX250 
fotokameros. 

Skaitmeninimas taikant skaitytuvus 

Šiuo metu ekonomiškiausias ir populiariausias tarp 
namų vartotojų spaudos leidinių skaitmeninimo būdas 
yra nuskaitant skaitytuvu. Kokybės ir greitaveikos 
įvertinimui, parinkti du CIS tipo skaitytuvai, kurių 
techninės charakteristikos pateiktos 1 lentelėje. Šiam 
tikslui buvo pasirinkti įvairūs nuskaitymo režimai ir 
palyginta gautų atvaizdų kokybė, tuo pačiu atliekant 
testavimą atsižvelgiant į laikines charakteristikas.  

1 lentelė. Eksperimentui naudotų skaitytuvų techninės 
charakteristikos 

 Skaitytuvas 1 Skaitytuvas 2 
Gamintojas Canon HP 
Modelis MP460 C3180 
Tipas Plokščiasis stalinis 

CIS 
Plokščiasis 
stalinis CIS 

Optinė skenavimo 
rezoliucija 

Iki 1200x2400 DPI Iki 1200x2400 
DPI 

Skaitmeninė ske-
navimo rezoliucija 

Iki 19200x19200 
DPI 

Iki 
19200x19200 
DPI 

Spalvų gylis 48/24 bit (RGB 
kiekvienas 16/8 bit) 

48 bit 

Pustonių gylis 16/8 bit 8 bit 
Suderinamumas TWAIN/WIA TWAIN 
Efektyvus ske-
navimo plotas 

A4/LTR 21,6x29,7 cm 

OCR programa ScanSoft OmniPage 
SE OCR 

Integruotas 

Testavimo metu nuskaityti 3 knygos lapų atvaizdai 
skirtingais režimais. Šiuo atveju laikas įvertintas, 



 

skaičiuojant nuo pirmo lapo nuskaitymo pradžios iki 
paskutiniojo lapo atvaizdo sukūrimo, įtraukiant ir 
puslapių pervertimo laiką. Tyrimo rezultatai pateikiami 
1 paveiksle esančioje diagramoje. 

 
1 pav. Eksperimento metu atliktų matavimų rezultatai

Naujesnės kartos Canon MP460 skaitytuvas, 
nuskaitant spalvotu režimu veikė iki 2,5 karto didesne 
sparta, nei C3180. Nespalvotų atvaizdų gavybai, kuomet 
reikalinga mažiau techninės įrangos resursų, nuskaitymo 
procesų spartos skirtumas gautas žymiai mažesnis. Tai 
galima matyti 1 paveiksle pavaizduotame grafike. 

Dauguma pagrindinių techninių parametrų, tokių 
kaip spalvų gylis ir nuskaitymo geba yra vienodi, todėl 
gautų atvaizdų kokybė panaši. Šiuo atveju didesnis 
skirtumas juntamas skaitytuvus vertinant, pagal 
atliekamų operacijų vykdymo laiką. 

Nuskaitymo režimai 

Nuskaitant dokumentus galima pasirinkti 3 režimus: 
spalvotu (angl. color), pilkuoju (angl. grayscale) ir juodai 
baltu (angl. black-white). Atliekant tyrimą Canon MP460 
skaitytuvu ir taikant skirtingas programas nuskaityti 3 
knygos lapų atvaizdai skirtingais režimais. Gauti 
rezultatai parodė, kad vaizdų atpažinimui naudota 
programa FineReader veikė didžiausia sparta, tai galima 
pamatyti 2 paveikslo diagramoje (2 iš kairės stulpelis). 
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2 pav. Nuskaitymo sparta naudojant skirtingas vaizdo 
atpažinimo programas

Skirtingais režimais gauti atvaizdai buvo palyginti 
įvertinant ženklų kokybę ir atpažinimo tikslumą. 

„Spalvotu“ režimu (3 pav.) gautų atvaizdų 
kontrastas tarp raidžių ir fono yra didelis, todėl 
išgaunamas aukštos kokybės ženklų detalumas, tačiau 
proceso vykdymo trukmė atitinkamai didesnė. 

 
3 pav. Atvaizdas gautas nuskaitant „spalvotu“ režimu

„Pilkuoju“ režimu (4 pav.) gautų vaizdų kontrastas 
lyginant su spalvotu gautas panašus, ženklų detalumas 
aukštas, tačiau nuskaitant vaizdą, šio režimo trukmė 
žymiai trumpesnė. 

 
4 pav. Atvaizdas gautas nuskaitant „pilkuoju“ režimu 

Vaizdų išgavimui taikant „juodai baltą“ režimą, 
gautas didžiausias kontrastas tarp raidžių ir fono, tačiau 
patys ženklai nepasižymi detalumu (5 pav.). Nežiūrint to, 
šiuo režimu išvystytas didžiausias nuskaitymo greitis. 

 
5 pav. Atvaizdas gautas nuskaitant juodai-baltu režimu 

Naudojant ženklų atpažinimo programą Finereader 
apdoroti gauti atvaizdai ir išskirtos galimos ženklų 
atpažinimo klaidos. Tyrimo rezultatai pateikti 6 paveiksle 
esančiame grafike. 

 
6 pav. Klaidų skaičius nuskaitant skirtingais režimais 

Taikant skirtingus režimus, galima pastebėti 
išgaunamą kiekvieno jų nuskaitymo kokybę ir spartą. 
Todėl labai svarbu išskirti jų taikomumą, pvz., 
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„spalvotasis“ režimas turėtų būti naudojamas tik knygų 
viršeliams, grafiniams elementams ar rankraščiams, 
parašytiems spalvotu rašalu. „Pilkuoju“ režimu 
rekomenduotina nuskaityti nespalvotus tekstinius ir 
grafinius atvaizdus. Nuskaitant šiuo režimu, sparta 
prilygsta „juodai baltam“ nuskaitymui, o ženklų kokybė 
išgaunama žymiai didesnė. 

Tokiu būdu, pasirinkus tinkamą skaitytuvą, 
nuskaitymo režimą ir tam skirtą programinę įrangą, 
skaitytuvo greitį galima padidinti nuo kelių iki pusantro 
karto. Daugiausiai laiko prarandama paruošiant leidinį 
nuskaitymui t.y., perverčiant lapus ir tinkamai parengiant 
nuskaitymo paviršių. Procesą gali įtakoti ir sekantys 
trūkumai: 

1. Skaitytuvo stiklas greitai užsiteršia, nes turi 
tiesioginį kontaktą su knyga. 

2. Nuskaitant dokumentas negali būti judinamas, 
nes nuskaitymo vietoje gali atsirasti kuriamo atvaizdo 
iškraipymų. 

3. Didesni nei A4 formato skaitytuvai yra brangūs, 
todėl didesnius dokumentus reikalinga nuskaityti dalimis. 

Didžiausia problema nuskaitant atvaizdus – 
storesnių knygų lapų patamsėjimas ties įrišimo 
vietomis. Jos sprendimui sukurta nemažai programinių 
įrankių [3], tačiau jie pilnai neišpildo atvaizdų 
atpažinimui reikalingų sąlygų. Tokiu atveju būtina 
parinkti techninę įrangą, tenkinančią konkrečios vaizdų 
atpažinimo užduoties reikalavimus. 

Skaitmeninimas fotografuojant 

Vienas šiuo metu perspektyviausių senos literatūros 
skaitmeninimo būdų, panaudojant fotokameras. Tačiau, 
pagrindinis šio būdo trūkumas tas, kad fotografuojant 
gaunami atspindžiai ir dėl puslapio išlinkimo 
iškreipiamas šriftas. Atspindžių poveikį galima sumažinti 
trim pagrindiniais metodais, t.y. fotografuojant tą patį 
puslapį iš kelių kampų ir vėliau abi nuotraukas apjungiant 
[4]. Tačiau šis metodas nėra labai efektyvus, nes būtinas 
tikslus objekto arba fotokameros pozicionavimas. Taip 
pat puslapio išlinkimą galima sumažinti programiniu 
būdu apskaičiuojant šrifto pasisukimą [3]. Toks metodas 
gana veiksmingas, tačiau žymiai prailgina vaizdų 
išgavimo laiką.  

Šių problemų sprendimui, su kuriomis susiduriama 
fotografavimo būdu išgaunant atvaizdus, rekomenduotina 
taikyti matines lempas ir V formos atramas (7 pav., b), 
kurios knygos nugarėles laiko 60 laipsnių kampu. Šio 
principo privalumas tas, kad matinės lempos sumažina 

atspindžius, o V formos (7 pav., b) atrama išlaiko 
puslapius plokštesnius. 

 
7 pav. a) Fotografuojant knygą ant lygaus paviršiaus b) 
Fotografuojant knygą ant V formos padėklo

Lyginant su nuskaitymo metodu, fotografavimo 
metodas pasižymi žymiai didesniu našumu. Vienas iš 
tokių privalumų, kad nėra pastebimo skirtumo, kuriuo 
režimu fotografuojama: spalvotu ar juodai baltu, o tai 
didelis pranašumas prieš nuskaitymo metodą. Tyrimo 
metu buvo fotografuojamas vienas puslapis, o verčiama 6 
kartus.
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8 pav. Skirtingų įrenginių skaitmeninimo sparta 

Tyrimo metu, pasiekta iki 3 kartų didesnė 
fotografavimo metodu atliekamo skaitmeninimo proceso 
sparta, nei tai buvo pasiekta nuskaitymo metodu (8 pav.). 
Kaip jau nagrinėta anksčiau, nuskaitymo būdu 
prarandama nemažai laiko, dėl lapų vertimų, nes pačią 
knygą reikia apversti. Fotografavimo metodu, tiesiog 
užtenka perversti lapą, o panaudojant kelis fotoaparatus 
(7 pav., b), galima išgauti aukštos kokybės abiejų lapų 
atvaizdus vienu knygos puslapio vertimu. Taip pat, 
nesant tiesioginio kontakto tarp knygos, atsiranda mažiau 
nešvarumų, galinčių įtakoti išgaunamo atvaizdo kokybę. 
Tokiu būdu, panaudojant fotokameras galima parengti 
kelis vaizdų išgavimo sprendimų modelius, kiekvienai 
vartotojų grupei: 

1. Namų vartotojams – vienos kameros su stovu ir 
V formos atrama derinys. Knygos puslapiai perverčiami 2 
kartus: pirma nufotografuojami nelyginiai, o po to 
lyginiai puslapiai. 
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2. Bibliotekų darbuotojams – dviejų kamerų su 
stovu ir V formos atrama derinys. Knygos puslapiai 
perverčiami 1 kartą, kiekvieno vertimo metu gaunami 
dviejų puslapių atvaizdai, realiu laiku perduodami į 
kompiuterį bevieliu ryšiu. 

3. Pramoninis skaitmenizavimas trečiosioms šalims 
– naudojami keli dviejų kamerų ir V formos atramos 
deriniai, kurie apjungiami konvejeriu. 

Nors nuskaitymo spartą galima padidinti prieš tai 
atlikus būsimo atvaizdo peržiūrą, po kurio pažymimos 
nuskaitomo puslapio ribos ir taip sumažinamas plotas, 
kurį turi nueiti nuskaitymą atliekantis elementas, panašų 
sprendimą galima taikyti ir fotografavimo metodui. 
Prietaiso, skirto skaitmeninti leidinius, V formos atramoje 
tam tikrais atstumais įrengti talpiniai padėties jutikliai 
leidžia nustatyti objekto plotą ir fotografijai reikalingą 
kameros poziciją (9 pav.). Priklausomai nuo to, koks 
objekto dydis ir padėtis, keliais žingsniniais varikliais 
keičiama prie stacionaraus stovo pritvirtintų kamerų 
padėtis. 

 
9 pav. Knygos atrama su joje įrengtais jutikliais

Didelis fotoaparatų privalumas – tai galimybė 
atvaizdus skaitmeninti bevieliu ryšiu. Fotokameros turi 
energijos šaltinį šarminių maitinimo elementų ar 
akumuliatoriaus pavidalu, todėl tereikia nuotraukas 
perduoti belaidžiu ryšiu naudojant Eye-Fi kortelę – SD 
kortelės dydžio Wi-FI adapteris su kelių gigabaitų 
atmintimi (10 pav.). Toks sprendimas leidžia įrengti visą 
konstrukciją be papildomų komunikacijų diegimo 
bibliotekose, kas žymiai sumažina šios sistemos įdiegimo 
kaštus. 

 
10 pav. Belaidžio ryšio skaitmenizavimas 

Išvados 

Šiame straipsnyje aptarti spaudos leidinių 
skaitmeninimo metodai. Tyrimų metu gauti rezultatai 
leidžia įvertinti skaitmeninimo metodų spartą ir kokybę 
su Canon MP460 ir HP C3180 skaitytuvais, bei Kodak 
M763 ir Fujifilm JX250 fotokameromis. Iš gautų 
rezultatų nustatyta, kad fotografavimo metodu galima 
pasiekti ne tik didesnę atvaizdo išgavimo spartą, bet ir 
labiau pritaikyti skirtingose atvaizdų išgavimo 
situacijose. Pateikti pasiūlymai leidžia išgauti tikslesnius, 
kokybiškesnius atvaizdus, o tai pagerina teksto 
atpažinimo programų rezultatus, sumažina atsiradusių 
klaidų kiekį. 

Nors nuskaitymo spartą galima padidinti prieš tai 
atlikus būsimo atvaizdo peržiūrą, po kurio pažymimos 
nuskaitomo puslapio ribos ir taip sumažinamas plotas, 
kurį turi nueiti nuskaitymo elementas, tačiau panašus 
sprendimas gali būti pritaikytas ir išgaunant atvaizdą 
fotografavimo metodu. Tokiu atveju, minėtoje V formos 
atramoje tam tikrais atstumais būtina įrengti jutiklius, 
kurie leistų nustatyti objekto plotą ir fotografijai 
reikalingą kameros poziciją. Tokiu būdu išgaunami 
atvaizdai gali būti saugomi serveriuose ir sukūrus prieigą 
atskirų vartotojų grupėms, panaudoti moksliniams 
tyrimams ir švietimui. 
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METHODS OF PRINT DIGITIZATION AND IMAGE 
GATHERING USING THE NEWEST TECHNOLOGIES 

V. Noreika, I. Antonov, D. Adomaitis 

Abstract 

Any scientific historical research must be based on the re-
view of old literature sources which are mostly unavailable or in a 
restorative state. One of the most effective restoration methods for 
old publications is the digitization. This article introduces various 
effective digitization techniques based on the latest photo-
technologies achievements and compares them with the conven-
tional household scanners restoration method. Techniques effec-
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tiveness is analyzed using image quality and process speed crite-
rias. 

Keywords: digitization methods, character recognition, qualita-
tive assessment of images, process speed. 
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