MUZIEJAMS REKOMENDUOJAMA
FOTOGRAFAVIMO, KOMPIUTERINË
IR KITA BIURO ÁRANGA
Lauras ANUSEVIÈIUS
Publikacijoje pateikiamos rekomendacijos Lietuvos muziejams, kuriuose kultûros paveldo vertybiø skaitmeninimui
artimiausiu laiku planuojama ásigyti kompiuterinës, fotografijos bei kitos árangos. Rekomendacijos parengtos atsiþvelgiant
á muziejininkø darbui reikalingos árangos naðumà bei testavimo rezultatus. Publikacijoje apraðyta rekomenduojama áranga garantuoja naðø ir produktyvø darbà, su ja dirbantiems
asmenims nesukelianti rimtø rûpesèiø ar trukdþiø. Tuo atveju, jei ástaiga turi daugiau lëðø, galima ásigyti ir geresnæ,
naðesnæ, bet jau kur kas brangesnæ árangà.

FOTOGRAFAVIMO ÁRANGA
Ðios rekomendacijos yra patariamojo pobûdþio ir gali bûti lanksèiai taikomos atsiþvelgiant á muziejuose esanèias aplinkybes. (Rekomendacijas pateikë LDM filialo Lietuvos muziejø informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras skaitmenintojas-fotografas Vaidotas Aukðtaitis).
FOTOKAMERA
Rekomenduojama ásigyti fotokamerà, kuri bûtø SLR tipo
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(„veidrodinë“), turëtø keièiamà optikà ir ja bûtø galima fotografuoti RAW formatu. Tokios fotokameros maþiausia orientacinë kaina yra apie 1 500 Lt.
OBJEKTYVAI (36 x 24 mm dydþio kadrui)
Jei biudþetas maþas, siûloma rinktis 24–70 mm kintamo
þidinio nuotolio objektyvà. Orientacinë maþiausia jo kaina –
1 500 Lt.
Jei biudþetas yra vidutinio dydþio, siûloma rinktis:
1. 24–70 mm kintamo þidinio nuotolio objektyvà;
2. 70–200 mm kintamo þidinio nuotolio objektyvà;
3. 100 mm fiksuoto þidinio nuotolio objektyvà.
Rinkinio maþiausia orientacinë kaina – 4 500 Lt.
Jei biudþetas didelis, rekomenduojama pirkti ðiuos fiksuoto
þidinio nuotolio objektyvus: 24, 50, 100, 200 mm. Rinkinio maþiausia orientacinë kaina – 7 000 Lt.
TRIKOJIS
Trikojo maksimali apkrova turëtø bûti 5 kg. Bûtina turëti galimybæ komplektuoti já su pasirinkta virðutine dalimi
(„galva“).
„Galvos“ tipas – trikryptë su greito kameros tvirtinimo
kaladële.
Rinkinio maþiausia orientacinë kaina – 450 Lt.
ÐVIESOS ÐALTINIAI
Jei komplektuojami stacionarûs (studijos) ðviesos ðaltiniai,
rekomenduojama jø ásigyti 2 vnt. ir daugiau. Apðvietimo
komplekto maþiausia orientacinë kaina – 3 500 Lt.
Rekomenduojama rinktis to paties gamintojo fotokamerà
ir blykstæ. Ásigyjamos blykstës rekomenduojamas vedantis
skaièius (guide number) – ne maþesnis kaip 34. Maþiausia
orientacinë blykstës kaina – 850 Lt.
LAIKMENA
Rekomenduojama naudoti kameros gamintojo nustatyto tipo duomenø laikmenà (CF ar SD). Ekonomiðkiau yra pirkti
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kelias maþesnës talpos korteles negu vienà didelës, nes, jei
kortelë suges, bus prarasta maþiau duomenø.
PROGRAMINË ÁRANGA
Nuotraukoms apdoroti rekomenduojame naudoti „Photoshop“ programinæ árangà. Jos orientacinë kaina – 3 000 Lt,
versijos atnaujinimo kaina – 600 Lt.
Bûtina þinoti, kad ne visi gamintojai RAW formato bylø
(failø) apdorojimo programinæ árangà komplektuoja su kameromis, todël jà gali prireikti ásigyti uþ papildomas lëðas.

KOMPIUTERIAI
Ðiame skyriuje apraðytas kompiuteris labiausiai tinka dirbti
su tekstais (ádiegus „Microsoft Office“ paketà (nuo 2003 m.
iki 2010 m. versijos) ar „Open Office“ programà). Naudojant rekomenduojamø parametrø kompiuterá, skaitmeniniø,
garso bei vaizdo áraðø perþiûra, perklausa bei redagavimas
(tiek ið disko, tiek internete) yra nesudëtingi.
Ásigijus kompiuterá, kurio parametrai nurodyti tekste, pateiktame „Bold“ ðriftu skliaustuose, juo papildomai dar bus
galima apdoroti itin didelës raiðkos skaitmeninius vaizdus.

Kompiuterio dalys ir rekomenduojami minimalûs
parametrai bei specifikacija:

Rekomenduojamos ásigyti kompiuterinës árangos prekiø garantija turi bûti ne trumpesnë kaip 2 metai (pagal Europos
Sàjungos reglamentà). Daþnai galima nusipirkti kompiuterá, kuriam suteikiama 3 metø garantija (perkant to reikëtø siekti).
1. Procesorius (CPU) – ne maþiau kaip du branduoliai, x 86 (2 variantui pageidautina, kad bûtø 4 branduoliai). Procesoriaus naðumas – ne maþesnis kaip 3 200 pagal
„CPU Passimark Mark“. (Testo rezultatus galima rasti internete adresu http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php).
2. Operatyvinë atmintis (RAM) – ne maþiau kaip 4 GB,
DDR3 tipo.
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3. Optinis árenginys DVD - + RW – ne maþiau kaip 16 x.
4. Vidinis HDD, GB – ne maþiau kaip 500 GB, SATA
3.0 Gb/s, 7 200 aps./min. (2 variantui rekomenduojama
1 TB talpos diskas).
5. PCI lizdai – ne maþiau kaip 1 PCI Express x 16, 1 PCI
Express x 1, 1 PCI.
6. Tinklo adapteris – integruotas 10 / 100 / 1 000 Mbps.
7. Vietos iðoriniams ir vidiniams árenginiams (angl. drive
bay) – ne maþiau kaip 4.
8. Garso posistemis gali bûti ir integruotas.
9. Vaizdo posistemis – vaizdo posistemis gali bûti ir
integruotas, ne maþesnis kaip 180 (2 variantui – ne maþesnis
kaip 250) „PassMark“ – „G3D Mark“. Testo rezultatus
galima rasti internete adresu http://www.videocardbenchmark.
net/gpu_list.php.
10. Jungtys – ne maþiau kaip 8 x USB 2.0 (ið jø ne
maþiau kaip dvi priekinëje korpuso dalyje), 1 x VGA, 1 x
DVI (mikrofono ir ausiniø iðvadai).
11. Maitinimo ðaltinis – ne maþiau kaip 300 W. Su PFC.
Naudingumo koeficientas – ne maþesnis kaip 70 %, „Internal
12 cm fan“. Apsaugos: „Output over voltage protection“;
„Short circuit protection“.
12. Suderinamumas – visos kompiuterio dalys privalo bûti
vienos firmos gamintojo arba paþymëtos jos þenklu.
13. Gamintojo suteikiama personalinio kompiuterio, naudojamo darbo vietoje, garantija – ne maþiau kaip 2 metai. Bûtø
idealu, jei visam kompiuteriui garantija bûtø 3 metai.
Geriausia rinktis kompiuterius, turinèius savo pavadinimà,
pvz. „Sonex“, „Vector“, BMS, „Expert“. Tokie kompiuteriai
yra testuoti, dël to daug patikimesni negu tie, kurie surinkti kitose
ðalyse. Þinomø firmø kompiuteriai, tokie kaip HP, „Dell“,
yra gerokai brangesni negu vadinamieji „rinktukai“.)
14. Operacinë sistema – „MS Windows 7 Pro“.
Kompiuteris privalo turëti „Windows 7“ arba „Windows VISTA“ operaciniø sistemø sertifikatà arba turi bûti garantija,
kad suderinama su „Windows 7“ arba „Windows VISTA“.
15. Klaviatûra – su lietuviðkomis raidëmis. USB jungtis.
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16. Pelë – optinë, dviejø klaviðø, su ratuku. USB jungtis.
Tokio ir panaðaus rekomenduojamo ásigyti kompiuterio
kaina 2010 m. rinkoje buvo apie 1 800 Lt, o 2 varianto –
apie 2 400 Lt.

MONITORIAI
Ðiame skyriuje apraðomo monitoriaus savybës, iðskirtos
„Bold“ ðriftu, rekomenduojamos monitoriams, kurie bus
naudojami dideliems skaitmeniniams vaizdams tvarkyti.

Rekomenduojami monitoriaus minimalûs
parametrai bei specifikacija:

1. Ástriþainë – ne maþiau kaip 20 coliø (2 variantui –
ne maþiau kaip 24 coliø).
2. Palaikoma rezoliucija – ne maþesnë kaip 1 600 x 1 200
(2 variantui – ne maþesnë kaip 1 920 x 1 080).
3. Taðko dydis – ne didesnis kaip 0,28 mm.
4. Spalvos – ne maþiau kaip 16,7 milijono.
5. Ávesties jungtys – DVI ir VGA.
6. Ryðkumas – ne maþiau kaip 300 cd/m2.
7. Kontrastas – 50 000:1 (dinaminis).
8. Reakcijos laikas – ne ilgesnis kaip 6 ms (ið pilkos á pilkà).
9. Matomumo kampai – ne maþiau kaip 170° / 160°.
10. Kalibravimo galimybë 2 variantui: monitorius,
skirtas apdoroti fotografuotiems, skenuotiems vaizdams,
privalo turëti kalibravimo galimybæ.
Maþiausia siûlomø ásigyti monitoriø orientacinë kaina –
500 Lt, o profesionalaus, kalibravimo galimybæ turinèio monitoriaus – 1 500 Lt.

Profesionaliems monitoriams skirto kalibratoriaus
minimalûs parametrai:
1. Tipas – monitoriaus spalvø kalibratorius turi tikti LCD
monitoriams kalibruoti.
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2. Gama pasirinkimas – ne maþiau kaip 4 pasirinkimai:
maþiausiai nuo 1.8 iki 2.4. Minimalus þingsnis – 0.2.
3. Spalvos temperatûra – ne maþiau kaip 4 pasirinkimai.
4. Kitos savybës – automatinis ICC profiliavimas.
5. Komplektacija – komplektuojamas su kalibravimo
programine áranga, montavimo ant LCD monitoriø áranga ir
kalibratoriaus apsauginiu dangteliu.
6. Sàsaja – USB.
Kalibratoriø minimali orientacinë kaina – 500 Lt.

Rekomendacijos UPS árenginiui:
Norint garantuoti patikimà ir nepertraukiamà darbà kompiuteriu, rekomenduojama naudoti UPS (nepertraukiamo
maitinimo ðaltiná). Jei naudosite UPS, netikëtai dingus elektrai, neprarasite atidarytø dokumentø, apsaugosite kompiuterá nuo elektros átampos ðuoliø bei trikdþiø.
1. Jungtys – ne maþiau kaip 4, su apsauga nuo srovës
virðátampiø (CEE 7/7 SCHUKO lizdai).
Ne maþiau kaip 4, su rezerviniu maitinimu ir apsauga
nuo srovës virðátampiø (CEE 7/7 SCHUKO lizdai).
Bent vienas RJ45 lizdas su apsauga nuo virðátampiø.
2. Teikiamas galingumas – ne maþiau kaip 405 W /
700 VA.

PROGRAMINË ÁRANGA
Pagrindiniai darbai, kuriuos atlieka eksponatø skaitmenintojai, koreguodami skenuotus vaizdus, yra ðie:
1. spalvinës gamos, kontrasto ðviesumo koregavimas siekiant, kad skaitmeninis vaizdas kiek ámanoma geriau atitiktø
originalaus eksponato vaizdà;
2. skaitmeninio vaizdo apkirpimas / dalies jo iðkirpimas;
3. skaitmeninio vaizdo didinimas ar maþinimas;
4. skaitmeninio vaizdo eksportavimas á kitus standartus
(tif, jpg ir kt.);
5. skaitmeninio vaizdo retuðavimas;
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6. skaitmeninio vaizdo spalvø koregavimas;
7. „Unsharp mask“ – skaitmeninio vaizdo ryðkumo koregavimas (pradinis skaitmeninis vaizdas yra „minkðtas“);
8. naudojimasis levels, curves (tai skaitmeniná vaizdà nusakanèios histogramos (vaizdo pustonius vaizduojanèio grafiko /
diagramos) keitimo árankiai (histogramos keitimas naudojamas norint tamsinti / ðviesinti, didinti / maþinti kontrastà);
9. bylos (failo) dydþio keitimas, iðkirpimas;
10. automation: batch naudojimas (filtrø taikymas bylø (failø) grupei).
Naudojami bylø (failø) tipai: TIF, JPG; BMP; DNG; RAW.
SKAITMENINIAMS VAIZDAMS APDOROTI
SKIRTA PROGRAMINË ÁRANGA
Norint greitai apdoroti skenuotà vaizdà, galima naudoti
„IrfanView“ programà (ji yra nemokama). Ði programa leidþia apkirpti vaizdà, pakeisti jo dydá ar bylos (failo) tipà
(eksportuoti), koreguoti ðviesumà, kontrastà, paðalinti raudonø
akiø efektà ir kt.
Platesniam skaitmeniniø vaizdø apdorojimui, be ðios programos, rekomenduojamos ir kitos:
1. „Photoshop“. Tai pati populiariausia ir viena ið galingiausiø, daugiausiai galimybiø turinti, profesionalams skirta
skaitmeniniø vaizdø apdorojimo programa. Jos trûkumas yra
tas, kad programa brangi – apie 2 300 Lt. Apdorojant vaizdus, gali tekti atskirai nusipirkti ir kai kurias papildomas
ðios programos funkcijas.
2. GIMP – atviro kodo programa (jà galima ásigyti nemokamai), savo galimybëmis nenusileidþianti Photoshop programai. Ji yra nuolat tobulinama, turi itin daug nemokamø
áskiepø (plug-in), skirtø papildomiems darbams atlikti. Trûkumas tas, kad þmonës, kurie iki ðiol yra dirbæ su Photoshop,
gali neturëti laiko iðmokti dirbti su GIMP programa, priprasti prie jos. Daugiau informacijos apie programas, skirtas
skaitmeniniams vaizdams tvarkyti, rasite internete adresu http://
en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_raster_graphics_editors.
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POPULIARIAUSIOS TEKSTØ REDAGAVIMO
PROGRAMOS
Visø þinomas ir daþnai naudojamas yra „Microsoft Office“ (toliau – MS) paketas (2003 ar 2007 m. ir naujausias –
2010 m.). Jo kaina mokymo ástaigoms (taip pat ir muziejams) – apie 250 Lt.
Kita populiari programa – „Open Office“ 3.2 ir naujesnës
versijos. Programa nemokama. Ji turi tas paèias galimybes kaip
MS ir net daugiau (pvz., PDF bylø (failø) redagavimas), yra
pilnai suderinama su visais „Microsoft“ standartais. Pagrindinis trûkumas yra tas, kad kartais, „Open Office“ programa
atidarant kai kuriuos sudëtingesnius, „MS Office“ sukurtus dokumentus, dingsta pirminis teksto formatavimas.
BYLØ ARCHYVAVIMO PROGRAMOS
„7zip“, „ZipGenius“. Ðios archyvavimo programos yra
nemokamos. Jei norësite siøsti suspaustus dokumentus elektroniniu paðtu ar perkelti juos á archyvà, ðiø programø teikiamø galimybiø uþteks.

SPAUSDINTUVAI, KOPIJAVIMO APARATAI,
DAUGIAFUNKCINIAI ÁRENGINIAI
Renkantis spausdintuvà ar kopijavimo aparatà, bûtina atsiþvelgti á bûsimus poreikius ir pabandyti atsakyti á ðiuos
klausimus:
1. Kokios bus spausdinimo (kopijavimo) darbø apimtys?
2. Ar dirbant spausdinti reikës tik nespalvotus, ar ir spalvotus vaizdus?
3. Kiek þmoniø naudosis perkamu spausdintuvu (vienas,
keli, keliolika)?
Ið anksto rekomenduojama apsispræsti, kokio spausdintuvo ieðkosite: pigaus árenginio, kurio eksploatacinës iðlaidos
yra didelës (tokie yra raðaliniai spausdintuvai, raðaliniai daugiafunkciniai árenginiai), ar brangaus árenginio (lazerinio
spausdintuvo), kurio eksploatacinës iðlaidos yra maþos.
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Jei spausdintuvo reikës retai (kelis kartus per mënesá, 1–
2 kartus per savaitæ), rekomenduojama pirkti raðaliná spalvotà daugiafunkciná árenginá (tai kartu spausdintuvas, kopijuoklis ir skenavimo árenginys). Ið anksto reikia iðsiaiðkinti, ar
bus galimybë pildyti árenginio kasetes (naudojant tik naujas
kasetes, didëja eksploatavimo kaina, taèiau uþtikrinama kokybë
ir patikimumas). Lengviausiai pildomos „Canon“ spausdintuvø, daugiafunkciniø árenginiø kasetës, kiek sudëtingiau –
„Hawlet Packard“, „Epson“ spausdintuvø kasetës. Daugiafunkciniø árenginiø maþiausia orientacinë kaina yra 150 Lt. Rinkoje
yra didelë ávairiø specifikacijø spausdinimo árenginiø pasiûla.
KELIOS PASTABOS APIE SPAUSDINTUVUS:
1. DPI – dot per Inch (taðkø skaièius colyje). Variantai:
300 x 300, 600 x 600 arba 1 200 x 1 200. Kuo taðkø daugiau, tuo detalesná ir smulkesná vaizdà galima iðspausdinti.
2. Spausdinamø puslapiø skaièius per minutæ. Kuo didesnis skaièius, tuo geriau. Rekomenduojama – ne maþiau
kaip 20 puslapiø per minutæ.
3. Jungtis su kompiuteriu. Rekomenduojame pirkti spausdintuvà, kuris turëtø ne maþiau kaip 2 USB 2.0. Jei spausdintuvà numatyta jungti á vietiná tinkà, jis privalo turëti LAN
jungtá.
4. Dëtuvës dydis. Joje turëtø tilpti ne maþiau kaip 200 lapø.
5. Spausdinimo formatai. Kuo jø daugiau, tuo geriau. Populiariausi yra A4 formato spausdintuvai. A3 formato spausdintuvai yra didesni ir gerokai brangesni.
Jei planuojama spausdinti kasdien ir árenginiu naudosis
bent keli darbuotojai, rekomenduojama ásigyti lazerinius
spausdinimo árenginius. Jie brangesni, bet eksploatavimo iðlaidos gerokai maþesnës negu raðaliniø.

Rekomenduojamo ásigyti lazerinio spausdinimo árenginio
parametrai ir specifikacija:

1. Tipas, rezoliucija – ne maþiau kaip 1 200 x 1 200 DPI
(taðkø colyje).
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2. Spausdinamo popieriaus formatai – A4, A5, A6, C5,
DL, EXECUTIVE, LEGAL, LETTER.
3. Spausdinimo greitis – ne maþiau kaip 30 puslapiø per
minutæ.
4. Popieriaus padavimo dëtuvës talpa – ne maþiau kaip
viena dëtuvë, kurioje telpa 250 lapø.
5. Spausdinimo krûvis – ne maþiau kaip 50 000 lapø per
mënesá.
6. Atmintis – ne maþiau kaip 128 MB standartinës
atminties. Turi bûti galimybë plësti atmintá iki 384 MB.
7. Jungtis – USB 2.0, LAN (jei spausdintuvas bus
jungiamas á bendrà kompiuteriø tinklà).

VAIZDØ SKENAVIMO ÁRENGINIAI
Vaizdø skenavimo árenginiai (skeneriai) daþniausiai naudojami darant nuotraukø, kitø plokðèiø vaizdø, negatyvø ir
pozityvø skaitmeninius vaizdus ar atkuriant iðspausdintus
tekstus.
Skeneriø tipai:
• bûgniniai (tiksliausi);
• planðetiniai (plaèiausiai paplitæ ir populiariausi);
• skaidriø skeneriai (tokie pat kaip ir planðetiniai, taèiau
pritaikyti tik skaidrëms bei fotojuostelëms skenuoti);
• miðrûs (turi galimybæ skenuoti tiek plokðèius pavirðius,
tiek skaidres, negatyvus, todël muziejø darbe naudojami daþniausiai).
SKENERIO DYDIS
Kuo skeneris didesnis, tuo didesná meno kûriná juo galësite nuskenuoti. Taèiau didesnis skeneris daugiau kainuoja.
Daþniausiai pasitaikantys standartai yra A4, A3 formatas.
PAGRINDINËS SKENERIO CHARAKTERISTIKOS
1. Skiriamoji geba (rezoliucija). Kuo ji didesnë, tuo kokybiðkiau galima nuskenuoti reikiamà vaizdà ir tuo nuske113
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nuota byla (failas) yra didesnë. Skiriamoji geba yra matuojama DPI (dot per inch – taðkø skaièius colyje) arba PPI (pixel
per inch – taðkø (pikseliø) skaièius colyje). Daþniausiai ji
iðreiðkiama dviem skaièiais, pvz., 600 x 1 200 DPI. Pirmasis
skaièius nusako optinæ (skersinæ) skiriamàjà gebà, kuri priklauso nuo fotoelementø skaièiaus skenavimo liniuotëje, antrasis – mechaninæ (iðilginæ) skiriamàjà gebà, priklausanèià nuo
galvutës traukimo variklio þingsneliø ilgio ir tikslumo. Skeneriø mechaninæ skiriamàjà gebà techniðkai padidinti yra þymiai paprasèiau nei fotoelementø skaièiø liniuotëje ar matricoje, todël fizine (tikràja) skenerio skiriamàja geba reikëtø
laikyti maþesnájá skaièiø – optinæ skiriamàjà gebà, o didesná
skaièiø suprasti kaip firmos reklaminá triukà, skirtà pirkëjui
pamaloninti.
Daþniausiai pasitaikanèios rezoliucijos yra ðios:
• 600 DPI. Tokie skeneriai yra skirti tekstiniams dokumentams (knygoms) skenuoti.
• 2 400 DPI. Tai bendros paskirties skeneriai, skirti tekstams ir paveiksliukams, kuriems nereikia itin aukðtos kokybës ir raiðkos, skenuoti.
• 4 800–6 400 DPI. Tai skeneriai, naudojami aukðtos
kokybës paveiksliukams skenuoti. Jei skenuosime tokiu skeneriu, bus garantuota gera nuskenuoto vaizdo kokybë.
Perkant skenerius rekomenduojama ið anksto iðsiaiðkinti,
ar nurodoma rezoliucija yra interpoliuota, ar ne. Jei interpoliuota, tai reiðkia, kad programinë áranga áveda papildomus
taðkus tarp jau nuskenuotøjø ir kad tokiu bûdu rezoliucija
yra dirbtinai (naudojant programà) padidinama. Neinterpoliuota rezoliucija rodo, kiek detaliai nuskenuoti geba pats mechanizmas ir elektronika.
Atsiþvelgti visada reikia ne á interpoliuotà, kuri neprideda
jokio papildomo detalumo, tik papildomus megabaitus, o á
maksimalià optinæ rezoliucijà.
2. Spalvø gylis (color depth). Tai skeneriø savybë atpaþinti ir nuskenuoti tam tikrà spalvø kieká. Vieni ið populiariausiø yra 24 bitø spalvø skeneriai. Jie yra skirti bendram
naudojimui. Skeneriai, kurie turi 48 bitus, yra geresni. Me114
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no kûriniø skenavimui reikia skeneriø, kurie turëtø ne maþiau kaip 48, o geriausiai – 64 bitus.
3. Dmax – optinio tankio diapazonas (dinaminis diapazonas). Optinis tankis – tai skenuojamos medþiagos fizinë
savybë, parodanti ðios medþiagos optines charakteristikas. Absoliuèiai skaidrios medþiagos optinis tankis D = 0, o absoliuèiai juodos medþiagos D = 4. Kitø medþiagø optinis tankis svyruoja tarp ðiø reikðmiø. Ði reikðmë aktualiausia skenuojant skaidres.
4. Jungtys. Kuo jungtis tarp skenerio ir kompiuterio greitesnë, tuo greièiau galima perduoti nuskenuotà informacijà.
Nedideliems skenuotiems vaizdams uþtenka USB 2.0 jungties. Ypaè dideliems (A3 formato) ar ypaè kokybiðkiems skenuotiems vaizdams jau reikalinga IEEE 1394 arba Fire wire
jungtis. Rekomendaciniai kriterijai A3 formato aukðtos kokybës miðriam tiek plokðèiø vaizdø, tiek skaidriø skeneriui
pateikti þemiau.

Rekomenduojama A3 formato skenerio specifikacija (ðiuos
reikalavimus atitinka skeneris Epson 10000XLR Pro):
1. Skenerio tipas – planðetinis (angl. Flatbed) spalvotas
vaizdø ir fotojuosteliø skeneris.
2. Apðvietimo lempos tipas – fluorescentinë ksenono dujø
lempa.
3. Optinë skenavimo raiðka – ne maþiau kaip 2 400 x
4 800 dpi, neinterpoliuota.
4. Optinis tankis – ne maþiau kaip 3,8 Dmax.
5. Skenavimo spalvø gylis – ne maþiau kaip 48 bitai.
16 bitø Pixel depth in/out.
6. Skenuojamø dokumentø formatas A3, A4, A5, „Letter“.
7. Fotojuosteliø skenavimo tipas – naudojamos dvi atskiros
lempos.
8. Skenuojamø fotojuosteliø laikikliai – pritaikyti laikyti: 35
mm ploèio fotojuostoms ir skaidrëms, 120 / 220 fotojuostoms,
4 x 5 colio fotojuostoms.
9. Sàsajos su kompiuteriu USB 2.0, IEEE-1394 (firewire),
115

3_metodinis_leidinys.pmd

115

10/29/2010, 2:17 PM

turi bûti tinklinës sàsajos galimybë nenaudojant iðoriniø priedø.
10. Dokumento formatas – JPG, PNG, PDF, TIFF,
Multi-TIFF, BMP.
Tokio skenerio kaina rinkoje yra apie 10 000 Lt.

Rekomenduojamo aukðèiausios kokybës A4 formato skenerio Epson Perfection V750 Pro specifikacija:
1. Skenerio tipas – planðetinis (angl. Flatbed) spalvotas
vaizdø ir fotojuosteliø skeneris.
2. Apðvietimo lempos tipas – fluorescentinë ksenono dujø
lempa.
3. Optinë skenavimo raiðka – 6 400 x 9 600 dpi,
neinterpoliuota. Maksimali interpoliuota – 12 800 x 12 800.
4. Optinis tankis – 4 Dmax.
5. Skenavimo spalvø gylis – 48 bitai. Pixel depth in/out.
Pilkos spalvos 16 bitø Pixel depth in/out.
6. Skenuojamø dokumentø formatas – A4, A5, Letter.
7. Fotojuosteliø skenavimo tipas – naudojamos dvi atskiros
lempos.
8. Skenuojamø fotojuosteliø laikikliai – pritaikyti laikyti
35 mm ploèio fotojuostas ir skaidres, 120 / 220 fotojuostas,
4 x 5 colio fotojuostas.
9. Sàsajos su kompiuteriu USB 2.0, IEEE-1394 (firewire).
10. Dokumento formatas – JPG, PNG, PDF, TIFF,
Multi-TIFF, BMP.
Tokio skenerio kaina rinkoje yra apie 2 000 Lt.
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