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Помимо тоновой и цветовой коррекции основными 
методами, проводится также регулировка таких пара-
метров как яркость/контрастность, света/тени.

Команда Brightness/Contrast (Яркость/Контраст) 
меню Image | Adjust (Изображение | Коррекция) является 
самым простым способом тоновой коррекции всего изо-
бражения. Эта процедура позволяет повысить яркость 
или контрастность изображения в целом, если суще-
ствует такая необходимость. Для изображений рекомен-
дуется коррекция светов/теней с соответствующими 
такими параметрами: «Эффект»: 8%, «Ширина тоново-
го диапазона»: 4%, «Радиус»: 2 пикс.. Такие значения 
Теней/Светов рекомендованы специалистами для того 
чтобы повысить эффект объемности изображения.

Все изображения были переведены в цветовое про-
странство CMYK для последующего цветоделения.

Интерполяция и сглаживание. Поскольку после 
обрезки размер изображения изменяется, что при-

водит к проявлению шумов и пиксилизации мелких 
деталей рекомендуется примененять специальный 
фильтр Шум–Ретушь для уменьшения дефектов изо-
бражения.

Применение растискивания (Dot gain). Поскольку 
при печати возникает такое явление как растиски-
вание растровой точки, что может привести к дефек-
там воспроизведения и несоответствию с оригиналом, 
средствами Adobe Photoshop следует устанавливать 
уровень растискивания 20%.

4. Выводы

В ходе исследования были выделены основные 
этапы обработки изображения, предложен алгоритм 
обработки, а также рекомендации по каждому эта-
пу.

Литература

1. Легейда, В. Photoshop CS3. Настоящий самоучитель [Текст] : учебное пособие / В. Легейда. - СПБ : Корона-принт, 2006. - 528 с.

2. Этапы тоновой и цветовой коррекции [электронный ресурс]:/Шоп-Библиотека. - Режим доступа : www/ URL: http://photocl-

ub.ucoz.ru/forum/47-433-1.html/ - 14.12.2010 г. - Загл. с экрана.

УДК 681.3.01

РОЗРОБКА ЗАСОБІВ 
АВТОМАТИЗАЦІЇ 

СТВОРЕННЯ 
БІБЛІОГРАФІЧНИХ 

ОПИСІВ
О . В .  К а с і л о в

Кандидат технічних наук, доцент
Національний технічний університет «Харківський 

політехнічний інститут»
вул. Фрунзе, 21, м. Харків, Україна, 61002

Контактні тел.: (057) 707-66-84
E-mail: o.kasilov @ hotmail.com

У статті розглядається інформаційна техно-
логія автоматизації створення бібліографічних 
описів

Ключові слова: бібліографічний опис, природно-
мовні тексти, мова спеціалізованої розмітки XML, 
процесор обробки текстів

В статье рассматривается информационная 
технология автоматизации создания библиогра-
фических описаний

Ключевые слова: библиографическое описание, 
естественно-языковые тексты, язык специали-
зированной разметки XML, процессор обработки 
текстов

The article describes the information technology 
automation creation of bibliographic descriptions

Keywords: bibliographic description of natural lan-
guage texts, specialized markup language XML, text 
processor

Вступ

Згідно з Указом Держкомітету України з питань 
технічного регулювання і споживчої політики в Украї-
ні діє міждержавний стандарт ДСТУ 7.1:2006 «Система 
стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої 
справи.

Бібліографічний запис, бібліографічний опис. За-
гальні вимоги та правила складання». Цей стандарт 
є базовим для складання бібліографічного опису всіх 
видів документів.

Постановка задачі

Огляд існуючих в бібліотеках України програм-
них засобів обліку бібліотечного фонду показав не-
обхідність розробки засобів автоматизації створення 
бібліографічних записів та описів. Національна на-
укова бібліотека ім. В. І. Вернадського має каталоги 
поточних надходжень і каталоги спеціалізованих 
фондів в електронному вигляді, починаючи з 1994 р, 
сканований генеральний алфавітний каталог налічує 
5 млн зображень карток.

Andrew
Rectangle



19

Прикладные информационные технологии

З метою підвищення ефективності роботи автома-
тизованих бібліотечних систем необхідно створити 
інформаційну технологію спеціалізованої обробки 
текстів природної мови шляхом удосконалення про-
цесу перетворення бібліографічних записів та описів 
(БЗО) згідно нових стандартів (ДСТУ 7.1:2006) [1] 
на базі модифікованої мови розмітки XML (eXtensible 
Markup Language) [2].

Основна частина

Бібліографічний опис містить бібліографічні ві-
домості про документ, наведені за певними пра-
вилами, які встановлюють наповнення та порядок 
проходження областей та елементів, і призначені для 
ідентифікації і загальної характеристики документа. 
Бібліографічний опис є основною частиною бібліо-
графічного запису.

Бібліографічний запис може включати також 
заголовок, терміни індексування (класифікаційні 
індекси і предметні рубрики), анотацію (реферат), 
шифри зберігання документа, додаткові бібліогра-
фічні довідки.

Розглянемо бібліографічний опис як елемент лек-
сикографічних систем.

Застосуємо інформаційне моделювання лексико-
графічних ефектів. Під цим моделюванням розумі-
ється наступне: інформаційна модель, що відповідає 
певній системі S довільної природи, має відображати 
лексикографічні аспекти системи S. В результаті 
такого моделювання формується лексикографічна 
система LS, що відображає елементи системи S, при 
цьому отримують структуровану лексикографічну 
систему, відповідну деякій початковій системі [3].

БЗО, як і словник, слід розглядати як інформацій-
ну систему, в якій за допомогою поліграфічного вико-
нання в паперовій копії або за допомогою елементів 
розмітки в електронному форматі позначені певні 
лінгвістичні ефекти. Ними можуть бути: шрифтові 
виділення, позиційні розміщення, спеціальні по-
значення та ін., які відіграють роль ідентифікаторів 
відповідних інформаційних змін.

Розробка програмних комплексів, орієнтованих 
на вирішення завдань обробки специфічних текстів, 
вимагає набору адекватних формальних інформа-
ційних моделей систем, які могли б відіграти роль 
початкової концептуальної бази для програмування 
лексикографічного процесора або його складових 
частин. Інформаційні системи спеціального типу ви-
магають дотримання єдиної методології проектуван-
ня. В першу чергу визначається загальна архітектура 
системи, розробляються складові частини цієї архі-
тектури, зв’язки і відображення між ними. Відповід-
но до ANSI/X3/SPARK, в архітектурі інформаційної 
системи виділяються три рівні опису даних: концеп-
туальний, внутрішній і зовнішній [3].

Бібліографічний опис згідно стандарту [1] має 
наступні області: 1. область заголовка і відомостей 
про відповідальність; 2. область видання; 3. область 
специфічних відомостей; 4. область вихідних даних; 
5. область фізичної характеристики; 6. область серії; 
7. область примітки; 8. область стандартного номера 
(чи його альтернативи) та умов доступності.

Області опису складаються з елементів, які под-
іляються на обов’язкові та факультативні. В описі 
можуть бути або тільки обов’язкові елементи, або 
обов’язкові і факультативні.

Для формування бібліографічного опису викори-
стовується запропонована пунктуація, що виділяє 
складові елементи і області або укладає їх. Її вживан-
ня не пов’язане з нормами мови.

В якості запропонованої пунктуації виступають 
знаки пунктуації та математичні знаки: крапка і 
тире, крапка, кома, двокрапка, крапка з комою, три 
крапки, коса риса, дві косі риси, круглі дужки, ква-
дратні дужки, знак плюс, знак рівності. В кінці біблі-
ографічного опису ставиться крапка.

Позначимо структурні елементи бібліографічного 
опису наступним чином:
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де di  – біографічний опис; Mi1  – область заголов-
ка і відомостей про відповідальність; Mi2  – область 
видання; Mi3  – область специфічних відомостей; Mi4  
– область вихідних даних; Mi5  – область фізичної 
характеристики; Mi6  – область серії; Mi7  – область 
примітки; Mi8  – область стандартного номера (чи 
його альтернативи) та умов доступності.

Деякі з перерахованих елементів можуть бути 
одноелементними і навіть порожніми, тобто можуть 
бути відсутніми в біографічному опису. 

Розглянувши структуру бібліографічного опису, 
сформулюємо набір правил для перетворення вхід-
них даних (бібліографічний опис) у вихідні дані (бі-
бліографічний опис ДСТУ 7.1:2006 в XML запису).

ΠP T R j Mn n
j

n( ) = =, ,  1 ,

де ΠPn  – програма, що здійснює перетворення; Tn
j  

– складова частина бібліографічного опису; Rn  – ре-
зультат перетворення; j – номер складової частина 
бібліографічного опису.

Досліджено існуючі варіанти розмітки докумен-
тів, що відповідають попереднім редакціям ГОСТу. 
Розмітка документа (бібліографічного опису) має 
на меті: виділення смислових частин (логічних еле-
ментів) документа і зв’язків між ними (структурна 
розмітка); визначення дій, які мають бути здійснені 
з цими елементами.

Мова розмітки повинна визначати ряд спеціаль-
них інструкцій, правил і угод для опису структури 
елементів документа і відносин між елементами цієї 
структури. Спеціальні інструкції, їх ще називають 
маркерами або тегами, в структурованих документах 
повинні певним чином кодуватися, тобто виділяти-
ся серед основного тексту. Їх головне призначення 
– служити інструкціями управління для програмних 
засобів обробки структурованих текстів.

Враховуючи функціональні можливості сучасних 
бібліотечних систем, такі, як експорт даних з різнома-
нітних форматів, зокрема XML, вирішено формувати 
вихідні дані в модифікованому вигляді в XML форма-
ті. При цьому XML накладає деякі обов’язкові вимоги 
до розмітки даних елементів бібліографічного опису.

На рівні метамови визначаються внутрішні атри-
бути розмітки, базові набори символів, правила при-
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власнення імен, зарезервовані слова, допустимі від-
хилення від стандарту (відсутність кінцевого тегу) 
відповідно до ХML-стандарту [2]. Оптимальним є 
дотримання вимог стандарту ХML. Кодування даних 
задається за бажанням користувача.

Доцільно використовувати Unicode/ISO 10646 для 
запису даних.

На синтаксичному рівні визначаємо точні назви 
тегів і синтаксичні правила їх подання. На цьому рівні 
відповідність синтаксичному стандарту може бути 
перевірено за допомогою аналізу тексту, тобто фор-
мальним способом. На семантичному рівні необхідно 
гарантувати однозначність розмітки та її інтерпрета-
ційної частини.

Для зняття неоднозначностей при перенесенні 
текстової інформації між різними системами не-
обхідно вказати для користувача належність вико-
ристовуваних тегів частинам документа, в нашому 
випадку – структурним елементам бібліографічного 
опису.

Такі правила в основному визначаються в супро-
воджуючих довідниках користувача.

Виcновки

Вирішення задач розробки засобів автоматизації 
створення бібліографічних описів дозволяє макси-
мально ефективно інтегрувати систему в існуючі бі-
бліотечні системи та спеціалізовані Web ресурси.

Досліджено структуру даних бібліографічних опи-
сів в форматах попередніх ГОСТів і розроблено засоби 
перетворення бібліографічних описів згідно ГОСТу 
ДСТУ 7.1:2006 у спеціальну електронну форму. По-
будовано концептуальну математичну модель бібліо-
графічного опису.

Розроблено вимоги до мови розмітки бібліографіч-
ного опису, розвинуто можливості мови XML з метою 
застосування її для розмітки структурованих текстів у 
вигляді бібліографічного опису.
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Підхід до створення інтелектуальної аніма-
ції використовує семантичне анотування поведінки 
об’єктів та процесів, що моделюються. Це дозволить 
автоматично генерувати динамічні сцени, керую-
чись знаннями, отриманими в результаті виконання 
запитів до онтологічної бази

Ключові слова: інтелектуальна анімація, онтоло-
гія, OpenGL

Подход к созданию интеллектуальной анимации 
на основе семантического аннотирования поведе-
ния моделируемых объектов и процессов позволит 
автоматически генерировать динамические сцены, 
используя знания, полученные в результате выпол-
нения запросов к онтологической базе

Ключевые слова: интеллектуальная анимация, 
онтология, OpenGL

Approach for intelligent animation based on semant-
ic annotations of objects and processes allows automated 
generation of dynamic scenes using knowledge obtained 
as a result of ontological knowledge base requesting

Keywords: intelligentanimation, ontology, OpenGL

1. Введение

Сегодня компьютерная анимация входит в чис-
ло лидеров программной индустрии, используется 

для создания современных фильмов, мультфильмов, 
игровых приложений, кроме того, применяется в ком-
пьютерных симуляторах сложных и дорогостоящих 
систем: авиа–тренажерах, тренажерах управления 
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