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Skaitmeninimo tikslas – palengvinti dokumentų 
valdymo procesus, apimančius spausdinimą, 
kopijavimą, siuntimą ir archyvavimą.
Skaitmenintas objektas  – objektas, sukurtas 
skaitmeninant pagal tikrovėje esantį daiktą. 
Skaitmeninimas – procesas, kurio metu, naudojant 
techninę ir programinę įrangą, objektai (nuotraukos, 
dokumentai, žemėlapiai ir kt.) paverčiami į skaitmeninį 
formatą.
Skaitmeninė kopija – dokumento, sudaryto ne 
skaitmeninėje laikmenoje (pvz., popieriuje) atvaizdas, 
pagamintas skaitmeninimo būdu perkeliant dokumento 
vaizdą į kompiuterio atmintinę.

Presenter
Presentation Notes
Skaitmeninė kopija – dokumento, sudaryto ne skaitmeninėje laikmenoje (pvz., popieriuje) atvaizdas, pagamintas skaitmeninimo būdu perkeliant dokumento vaizdą į kompiuterio atmintinę (ELEKTRONINIŲ DOKUMENTŲ VALDYMO TAISYKLĖS)Elektroninių dokumentų valdymo sistema tai informacinių technologijų pagrindu veikianti įstaigos dokumentų valdymo sistemos dalis, skirta elektroniniams Kopijos gali būti saugomos ir e. saugyklose („debesyse“).



Skaitmeninimo kryptys

– Leidyba;
– Dokumentinis paveldas;
– Dokumentų valdymas.



Skaitmenintų produktų kategorijos

• Kopijos darbiniam naudojimui;
• Ilgalaikiam saugojimui skirtas kopijos.

Presenter
Presentation Notes
Ilgalaikiam saugojimui skirtas aukštos kokybės kopijos.



Skaitmeninimo būdai (I)

• Skaitmeninimas
skenuojant

Presenter
Presentation Notes
fotografuojant gaunami atspindžiai ir dėl puslapio išlinkimo iškreipiamas šriftas. 



Skaitmeninimo būdai (II)

• Skaitmeninimas
fotografuojant

Presenter
Presentation Notes
fotografuojant gaunami atspindžiai ir dėl puslapio išlinkimo iškreipiamas šriftas. 



Kokybiškas skaitmeninimas (I)

• Techninės ir fotografavimo įrangos kokybė;

• Programinės įrangos kokybė;

• Skaitmenintojo kompetencija.

Presenter
Presentation Notes
Skenavimo aparatas – optinė skenavimo raiška, optinis tankis, skenavimo spalvų gylis, jungtys.Programinė įranga – Adobe Photoshop, GIMP.Skaitmenintojo kompetencija – profesionalus vartototojas.



Kokybiškas skaitmeninimas (II)

• Skiriamoji geba (angl. resolution)
Vaizdo taškų (pikselių) skaičius, tenkantis 
vienam coliui (pvz., 200 dpi). Kuo didesnis 
taškų skaičius (dpi), tuo didesnė skiriamoji 
geba bei dailesnis ir tikslesnis vaizdas.
Nuo taškų skaičiaus priklauso skaitmeninto
vaizdo kokybė.



Kokybiškas skaitmeninimas (III)



Kokybiškas skaitmeninimas (IV)

• TIFF formatas.  Skaitmeninis grafinės 
informacijos laikymo formatas, skirtas 
dideliems aukštos skiriamosios gebos 
vaizdams laikyti.

Presenter
Presentation Notes
TIFF (Tagged Image File Format) - formatas, specialiai sukurtas saugoti skenuotus atvaizdus.Jame saugoma visa paveikslėlio informacija, galima naudoti kompresiją „be praradimų” (tai labiausiai paplitęs LZW kompresijos algoritmas). Dėl didelės failų apimties TIFF formatas nėra WWW standartas. TIFF formatu galima saugoti juodai baltus bei daug spalvų turinčius atvaizdus.JPEG (Joint Photographic Experts Group) - plačiausiai naudojamas formatas. Naudojamas suspaudimo algoritmas leidžia kontroliuoti, kiek duomenų prarandama failo mažėjimo sąskaita. JPEG kompresija yra kompresija „su praradimu” – tai reiškia, kad informacija, kurios nepastebi žmogaus akis, iš paveiksliuko eliminuojama. Kuo didesnis suspaudimo lygis, tuo blogesnė paveiksliuko kokybė. Svarbi JPEG formato savybė yra tai, kad galima reguliuoti suspaudimo, taip pat ir kokybės praradimo laipsnį. Tokiu būdu galima pasiekti kompromisą tarp kokybės ir failo užimamos vietos (dydžio). Jei planuojama keletą kartų redaguoti (atidaryti, uždaryti, išsaugoti, koreguoti) paveiksliuką, naudokitės kokiu nors kitu 24-bitų formatu (pvz.: TIF, PSD).JPEG naudojamas:norint sumažinti failo užimamą vietą diske;norint saugoti vaizdus, kurie turi daugiau nei 256 spalvas (24-bitai vienam taškui).



Vaizdų saugojimas TIFF formatu



Kokybiškas skaitmeninimas (V)

• JPEG formatas. Formatas, kuris kompresuoja
(suspaudžia) vaizdus, tačiau prarasta 
informacija nepastebima arba sunkiai 
pastebima.

Presenter
Presentation Notes
TIFF (Tagged Image File Format) - formatas, specialiai sukurtas saugoti skenuotus atvaizdus.Jame saugoma visa paveikslėlio informacija, galima naudoti kompresiją „be praradimų” (tai labiausiai paplitęs LZW kompresijos algoritmas). Dėl didelės failų apimties TIFF formatas nėra WWW standartas. TIFF formatu galima saugoti juodai baltus bei daug spalvų turinčius atvaizdus.JPEG (Joint Photographic Experts Group) - plačiausiai naudojamas formatas. Naudojamas suspaudimo algoritmas leidžia kontroliuoti, kiek duomenų prarandama failo mažėjimo sąskaita. JPEG kompresija yra kompresija „su praradimu” – tai reiškia, kad informacija, kurios nepastebi žmogaus akis, iš paveiksliuko eliminuojama. Kuo didesnis suspaudimo lygis, tuo blogesnė paveiksliuko kokybė. Svarbi JPEG formato savybė yra tai, kad galima reguliuoti suspaudimo, taip pat ir kokybės praradimo laipsnį. Tokiu būdu galima pasiekti kompromisą tarp kokybės ir failo užimamos vietos (dydžio). Jei planuojama keletą kartų redaguoti (atidaryti, uždaryti, išsaugoti, koreguoti) paveiksliuką, naudokitės kokiu nors kitu 24-bitų formatu (pvz.: TIF, PSD).JPEG naudojamas:norint sumažinti failo užimamą vietą diske;norint saugoti vaizdus, kurie turi daugiau nei 256 spalvas (24-bitai vienam taškui).



Vaizdų saugojimas JPEG formatu

Presenter
Presentation Notes
JPG formatas leidžia saugoti nuotraukas naudojant suspaudimo algoritmą. Algoritmas pašalina smulkius duomenis apie fotografiją, taip sumažindamas failo dydį. Kuo mažiau vietos užima failas, tuo greičiau jis atsiunčiamas ir įkraunamas.



Rekomendacijos

• Programinės ir techninės įrangos parengimas;
• Reikalavimų, skaitmenintiems vaizdams ir jų 

sklaidai, parengimas.

Presenter
Presentation Notes
Skanuojant sukurto skaitmeninto dokumento charakteristikos: rezoliucija, kompresija, spalvinis modelis, nuskaitymo režimas.Fotografuojant sukurto skaitmeninto dokumento charakteristikos: rezoliucija, kompresija, spalvinis modelis, nuskaitymo režimas.Skaitmeninių vaizdų, skirtų sklaidai internete, rekomenduojami parametrai: rezoliucija, kompresija, spalvinis modelis



Ačiū už dėmesį!

Tel. 8 612 80 193, FB Vilma Gudeikaite
El. p. vilma.gudeikaite@globalusprojektai.lt
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