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ВАЖЛИВА УМОВА УСП1ШНОГО ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗ 

КОЛЬОРОВИХ ЕЛЕКТРОФОТОГРАФ1ЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ

FORMATION OF INFORMATION-REFERENCE ACCOUNTING OF SAMPLES 

OF PRODUCTS OF COLOR ELECTROPHOTOGRAPHIC EQUIPMENT - AN 

IMPORTANT CONDITION FOR THE SUCCESSFUL CONDUCT OF THE 

EXAMINATION OF THE COLOR ELECTROPHOTOGRAPHIC IMAGES
Анотащя. В робот! наведено алгоритм вщбору зразшв продукцн сучасних кольорових 

електрограф1чних апарапв з метою створення шформацшно-довщково! бази щентифжацшних кодових 
схем для використання при проведенш судово-техшчно! експертизи докуменпв. Показаний принцип 
отримання ново! доказово! шформацн з дослщжуваних апарат1в i И впровадження в експертну 
практику.

Обгрунтовано необхiднiсть формування шформацшно! бази з метою вивчення будови кодових 
малюнкiв або щентифжацшних схем, визначення типiв i видiв, властивих певним маркам i моделям, 
встановлення змiн (або !х вщсутшстъ) у часi iдентифiкацiйних кодових схем одного i того ж апарату i 
багато iншого. Без цього неможливо не тiльки рiшення експертних завдань, а й подальший пошук 
використаного для друку пристрою.

При цьому вiдбiр зразк1в також мае сво! особливостi, як1 важливi для аналiзу кодових 
малюнк1в i схем та формування бази даних. Окремо розглянутт проблемнi питання, яш виникають або 
можуть виникнуть при вiдборi зразк1в i складаннi шформацшно-довщково! бази електрографiчних 
апаратiв.

Ключовi слова: кольоровi електрографiчнi апарати, iнформацiйно-довiдкова база, техшчна 
експертиза документiв.

Аннотация. В работе приведен алгоритм отбора образцов продукции современных цветных 
электрографических аппаратов с целью создания информационно-справочной базы
идентификационных кодовых схем для использования при проведении судебно-технической 
экспертизы документов. Показан принцип получения новой доказательной информации с исследуемых 
аппаратов и ее внедрение в экспертную практику.

Обоснована необходимость формирования информационной базы с целью изучения строения 
кодовых рисунков или идентификационных схем, определение типов и видов, присущих 
определенным маркам и моделям, установление изменений (или их отсутствие) во времени 
идентификационных кодовых схем одного и того же аппарата и многое другое. Без этого невозможно 
не только решение экспертных заданий, но и дальнейший поиск использованного для печати 
устройства.

При этом отбор образцов также имеет свои особенности, которые важны для анализа кодовых 
рисунков и схем и формирования базы данных. Отдельно рассмотрены проблемные вопросы, которые 
возникают либо могут возникнут при отборе образцов и составлении информационно-справочной базы 
электрографических аппаратов..

Ключевые слова: цветные электрографические аппараты, информационно-справочная база, 
техническая экспертиза документов.
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Abstract. The paper presents an algorithm for sampling products of modern color electrographic 
devices with the purpose of creating an information and reference database of identification code schemes for 
use in forensic examination of documents. The principle of obtaining new evidentiary information from the 
devices under study and its introduction into expert practice is shown.

The necessity of forming an information base for the purpose of studying the structure of code 
patterns or identification schemes, determining the types and types inherent in certain brands and models, 
establishing the changes (or their absence) in time of identification code patterns of the same apparatus, and 
much more. Without this, it is impossible not only to solve expert tasks, but also to search for the device used 
for printing.

This sampling also has its own characteristics, which are important for the analysis of code patterns 
and diagrams and the formation of a database. Separately, the problematic issues that arise or may arise in the 
selection of samples and the compilation of the information and reference base of electrographic apparatuses 
are considered separately.

Key words: color electrographic apparatus, information-reference base, technical expertise of 
documents.

З розвитком сучасно! котювально! техтки, зокрема i кольорових 
електрофотограф1чних апарат!в (далi КЕА) збшьшуеться кшьшсть експертиз 
кольорових електрофотографiчних зображень: паперових грошей, докуменив, 
окремих рекизиив тощо. Але якщо визначення способу друку для експерт!в 
проблем не складае, то у вирш ент дiагностичних, вдентифшацшних, 
класифшацшних чи ситуацшних завдань виникають значт труднощi. Це 
пояснюеться тим, що до цього часу: не вивчет i не систематизоват ознаки 
окремих вузлiв i деталей механiзмiв друкувальних пристро!в, яю 
ввдображаються в документi; не зiбранi зразки продукци цих апаратiв, !х 
кодових малюнкiв та 1дентиф1 кат йних кодових схем; не розробленi схеми i 
методики дослiджень зазначених зображень; ввдсутне вiдповiдне iнформацiйне 
забезпечення цього тдвиду експертизи (експертизи кольорових 
електрофотографiчних зображень) [1-25].

Одним iз можливих шляхов вирiшення вказано! проблеми е 
використання облiкiв кодових мiток, як наносяться абсолютною бшьттпстю 
КЕА. Як показала експертна практика, на сьогодтшньому етапi розвитку 
техтчно! експертизи докуменпв використання кодових мiток е самим 
ефективним методом при дослiдженнi кольорових електрофотографiчних 
зображень, який дозволяе досить устшно вирiшувати завдання
iдентифiкацiйного, дiагностичного, класифiкацiйного та ситуацiйного 
характеру.

Необхiднiсть формування iнформацiйно-довiдкових облiкiв кодових 
малюнкiв та вдентифшацшних кодових схем обумовлена, з одного боку, 
таемтстю технологil маркування та вiдсутнiстю у вiтчизняних експерпв 
офiцiйноl iнформацil методичного характеру, приладiв Bitmap System, Bitmap 
Analyzе, а з шшого боку, - можливштю самостiйного виявлення, вiзуалiзацil та 
фшсацн кодових точок в кольорових електрофотографiчних зображеннях, а 
також можливiстю систематизувати та групувати за певними ознаками кодовi 
малюнки та 1дентиф1ка.ц1йн1 кодовi схеми.
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Об’ектами, в яких виявлялися кодов! м1тки, були будь-як кольоров! 
електрофотограф!чт зображення, отримат, як у межах досудового слвдства, 
так i здобут з р1зних джерел, для проведення численних експериментальних та 
анал!тичних дослiджень. При цьому, в окремих випадках, зображення могли 
бути нав!ть мало! площр адже окремо взята iдентифiкацiйна кодова схема мае 
досить малi розмiри (наприклад, апарати Хегох — б!ля 8x15 мм, деякi моделi 
апарапв НР та Сапоп — бшя 13x17 мм тощо) i багаторазово повторюеться на 
використаному для друку аркушi (навiть поза межами зображень).

Облiки потрiбнi, в першу чергу, для формування шформативно- 
методично! бази з метою вивчення алгоритмiв побудови кодових малюнкiв чи 
1дентиф1 ка.т йних кодових схем; визначення типiв i видiв, притаманних певним 
маркам та моделям; встановлення фактiв змiнностi чи не змшносп в часi 
вдентифшацшних кодових схем одного i того ж апарату; встановлення 
параметрiв контролю; встановлення можливих функций (принтер, котр, 
багатофункцiональний пристрiй) використаного апарату; систематизаци 
тощо. Без цього неможливо не тшьки вирiшувати експертнi завдання, а i 
здiйснювати подальший пошук використаного для друку КЕА.

Зб1р зразшв для облiкiв мае сво! особливостё Так, при вудтттуканш 
якихось випадкових кольорових електрофотографiчних зображень (в!зитки, 
буклети, прайс-листи, рiзноманiтнi документи, посвiдчення, дипломи тощо), як 
правило, неввдом! марка та модель використаного КЕА. При спещальному ж 
вщ брант вшьних чи експериментальних зразшв треба встановлювати ту 
шформащю, яка мае значення для аналiзу кодових малюншв та 
вдентифшацшних кодових схем, формування облтв, особливо, про точш назву 
марки та моделi апарату. Данi про марку, модель та сершний номер апарату 
можна взяти з! стiкера (таблички) на апаратр з технiчного паспорту, облшових 
чи бухгалтерських докуменпв як ф!рми, магазину чи установи, що реал!зували 
цей апарат, так i ф!рми чи установи, що його придбали; !з роздрукованих 
«Пробних сторшок друку», «Тестових сторшок», «Сторшок конфшураци» чи 
«Демо-сторшок», де свое ввдображення також можуть знайти дата та час 
друку. При цьому треба обов’язково встановити ввдповвдтсть марки, модел! та 
сершного номеру на самому апарат! та у вказаних документах.

Вшьт зразки можуть знаходитися не тшьки за мшцем знаходження 
самого апарату, а i в !нших мшцях (у замовнишв, адресат!в, рекламних 
оголошеннях тощо). Складнотти у ввдбор! достов!рних зразшв можуть 
виникнути i тодр коли в даному оф!с1 встановлено два i бшьше кольорових 
електрофотограф!чних апарати, особливо однакових моделей. Зразки, за 
можливостр треба ввдбирати за р !зт  перюди, ввд часу встановлення апарату до 
самих «св!жих». Це обумовлюеться особливостями алгоритм!в побудови 
1дентиф1 ка.т йних кодових схем, в структуру яких можуть входити дата та час
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друку, можливо код продукту, код заводу-виробника, код регюну реал1зацИ, 
код користувача тощо. Так зразки дадуть змогу тдтвердити: факт незмшносп 
(чи змшносп ) вдентифжат п йноУ кодовоУ схеми; коду користувача;
ввдображення дати та часу (особливо часу, оскшьки години та хвилини часто 
не ствпадають, отже шнуе в1рог1дн1сть цю незмшну ртзницю тдтвердити): 
встановлення можливого введення в змшт коду й шшоУ шформацп; 
пвдтвердження факту справност апарату (перебування в робочому стат) тощо.

Якщо за час експлуатаци апарату на ньому друкувалися: «Пробт 
сторшки друку», «Тестов1 сторшки», «Сторшки конфшураци», «Сторшки 
стану розхвдних матер1ал1в», «Сторшки стану мережш, «Демо-сторшки» i вони 
збереглися (за мшцем знаходження встановленого апарату, мшцем продажу, 
мiсцем проведення ремонту, мшцем проведення сервiсного обслуговування), то 
так зразки слiд вилучати в першу чергу. По таких сторшках можна точтше 
встановити !х достовiрнiсть, адже в багатьох з них може ввдображатися досить 
суттева шформащя про марку та модель апарату, його сершний номер, дату та 
час друку, кльксть надрукованих сторiнок тощо.

Якщо апарат е багатофункщональним, то необхвдно ввдшукувати, за 
можливостi, зразки, надруковат на ньому i в якост копiювального апарату, i в 
якост принтеру, адже це може ввдображатися в вдентифшацшних кодових 
схемах. Якщо кольоровий лазерний принтер пвдключений до комп’ютерно! 
мережi i завдання на друк надходять з рiзних комп,ютерiв, необхiдно шукати i 
ввдповвдш зразки.

В обов’язковому порядку повинт бути зафiксованi дата та час (з 
точтстю до секунд), виставлет на внутрiшньому годиннику чи на 
пвдключеному до принтера комп,ютерi, i вiдповiднiсть !х реальному мiсцевому 
часу. Ця обставина мае суттеве значення для апарат!в, в змiст коду яких 
входить дата та час друку (поки що ця функция встановлена лише для апаратiв 
Хегох).

Експериментальнi зразки вiдбираються слвдчим в процес здiйснення 
слудчих дiй, чи експертом на етат проведення техтчноУ експертизи 
документiв, а iнколи i в ходi комп’ютерно-техтчноУ експертизи. При цьому 
повинт бути ввдображет в с  умови та обставини !х отримання. Слiд зазначити, 
що у зв’язку зi специфiкою системи маркування, режими роботи кольорового 
електрофотографiчного апарату на кодовi точки суттево не впливае, тому не 
мае принципового значення суворе дотримання аналогiчних умов при вiдборi 
зразкв.

В якостi експериментальних зразкв найбiльш доцiльно вiдбирати 
«Пробт сторiнки друку», «Тестовi сторiнки», «Сторшки конфшураци», 
«Сторiнки стану розхвдних матерiалiв», «Сторiнки стану мережi», «Демо- 
сторшки», в яких може вiдображатися досить суттева шформащя про марку та
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модель апарату, його сершний номер, дату та час друку, кшьшсть 
надрукованих сторiнок тощо.

KpiM того, в протоколi слвдчо! д1! чи у висновку експерта повинно бути 
зафшсовано дату i час, виставленi на комп,ютеpi чи копipi, з яких здшснюеться 
друк, та 1х ввдповвдтсть реальним датi i часу, оскшьки мiж ними може бути 
певна ввдмштсть. Встановлення факту вiдповiдностi чи невадповадносп цих 
показникiв мае особливе значення при дослiдженнi кодових м^ок, до складу 
яких входять дата i час друку. При цьому, встановлена невiдповiднiсть дасть 
можливiсть внести певну поправку в результат дослвдження.

Враховуючи можливе вiдобpаження в вдентифшацшних кодових схемах 
дати та часу друку, зразки ввдбираються з розривом в часi. Якщо апарат 
багатофункцюнальний, то експеpиментальнi зразки необхiдно ввдбирати при 
викоpистаннi цього апарату i в якостi копiювального апарату, i в якостi
принтера.

Отже, для ефективного функцiонування iнфоpмацiйно-довiдкових облiкiв 
велике значення мае достовipнiсть зразшв, тобто 1х походження вiд точно 
встановлених марок та моделей апаpатiв. Без цього складно «прив’язувати» 
виявленi ознаки КМ та 1КС до певних марок та моделей, тобто здшснювати 
певну класифiкацiю.

За пеpiод з 1998 до 2017 року в Черкаському НДЕКЦ МВС Украши 
накопичено значну кшьшсть кодових малюншв та вдентифшацшних кодових 
схем (як з тдроблених, так i не з пiдpоблених об’еклв) piзних марок та 
моделей багатьох кольорових електpофотогpафiчних апаpатiв, обладнаних
системою маркування проти пiдpобок.

N  п/п М арка КЕА

Ю льшсть апарапв, з яких отримано зразки

Загальна
шльшсть

зразшв

Ю льшсть
достовipних

зразшв

Ю льмсть зразшв, 
достовipнiсть 

яких не 
встановлена

1 BR O TH ER 3 2 1
2 CANON 86 20 66
3 DELL 1 1 -
4 DEVELOP 2 2 -
5 EPSO N 65 25 40
6 GESTETNER 16 16 -
7 HITACHI 2 - 2
8 HP (Hewlett Packard) 274 84 190
9 K YOCERA 7 1 6
10 LANIER 5 2 3
11 LEXM ARK 6 4 2
12 M IN OLTA 313 83 230
13 NRG 59 21 38
14 OCE 2 2 -
15 OKI 23 2 21
16 RICOH 21 8 13
17 SHARP 1 1 -
18 TOSHIBA 8 3 5
19 X EROX 355 51 304
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20
Вiрогiдно одна, але 

не встановлена 
марка

5 - 5

ВСЬОГО: 1254 328 926

Рiзниця в кiлькостi зразтв рiзних марок апарапв обумовлена з одного 
боку поширетстю певних марок та моделей, а з шшого боку -  можливштю 
отримати з них зразки. На жаль, походження значно! кшькост зразтв 
(вiзитки, буклети, прайс-листи, рiзноманiтнi документи, посвiдчення, дипломи 
тощо) достеменно не визначене, тому !х систематизацiя та групування 
здiйсненi на пiдставi ознак, встановлених в ходi чисельних дослiджень. З 
деяких апаратiв зразки ввдбиралися неодноразово, протягом кшькох рошв.

На даний час ще не вдалося зiбрати зразки апаратiв таких марок, як: 
Agfa, Apple, GCC, Genicom, IBM, Ikon, Indigo, Infotec, Intec, Kodak, Konica, MB, 
Mita, Nachuatec, Olivetti, Panasonic, QMS, Rex-Rotary, Savin, Tally, Tally 
Genicom, Tektronix, Unit Copier, Utax, Xeicon.

Проведеними дослвдженнями та вивченням доступних шформацшних 
джерел встановлено, що абсолютна бшьшшть КЕА обладнуються системою 
маркування проти тдробок, i лише незначна частина КЕА такою системою не 
обладнант

При формуваннi облiкiв, !х систематизаций групуванню та оцiнцi певних 
характеристик обов’язково повинна враховуватися наявнiсть аналопв серед 
апаратiв, коли одна фiрма виготовляе пiд своею торговою маркою КЕА шттто! 
фiрми, а також поглинання одних фiрм iншими тощо. Наприклад, однiею з 
найбiльших компанш, Ricoh, у 1996 роцi було придбано концерн NRG 
International Limited, який об’еднуе три торговi марки Nashuatec, Rex-Rotary та 
Gestetner. Тепер щ виробники мають прямий доступ до розробок Ricoh. У 
зв’язку з цим техтка, наприклад, Gestetner виробляеться на заводах компани 
Ricoh в Япони, Кита! та Сврот i, ввдповвдно, е 100% аналогом техтки Ricoh. 
Така ж ситуащя i з американською фiрмою Lanier, яка у 2001 рощ також була 
викуплена корпоращею Ricoh i на теперiшнiй час випускае т д  своею торговою 
маркою продукцiю ще! корпорацii. Послiдуючi придбання Ricoh (2002 рш —  
Savin; 2004 рш — типографськi пiдроздiли компанiй Hitachi та IBM; 2006 рш 
— европейськ пiдроздiли компанii■ Danka Business Systems; 2008 рш - 
компатя IKON Office Solutions, Inc.; 2010 р т  - компанiя InfoPrint Solutions) 
зробили !! одним iз найпотужтших виробникiв котювально! технiки. Отже, 
враховуючи цi та iншi особливостi, багато моделей одте! торгово! марки, 
мають аналоги серед моделей шших торгових марок. Так, апарати марки Ricoh 
(Япотя) у Великобритани випускаються т д  марками Infotec чи Nashuatec, а в 
Шмеччит -  т д  маркою Gestetner. Апарати компани Canon в 1талп 
випускаються т д  маркою Olivetti. Росшськ компанii■ Unit Copier, МВ 
здшснюють продаж технiки Ricoh, Nashuatec та шших т д  власною торговою
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маркою, а у будь-якого апарату з наклейкою «МВ» е точний аналог серед 
Ricoh, Konica Minolta, Oki, Lexmark, Tektronix, QMS, Sharp та т тттих 6peHgiB.

Перелiк описаних аналопв досить великий i налiчуе сотт апаратiв.
У апаратiв однiеi марки можуть бути pi3m типи кодових малюнкiв та 

1дентиф1 ка.т йних кодових схем, а у апаратiв рiзних марок можуть бути 
однотипнi. 1снування означених аналогiв, якi можуть утворювати однотипнi 
ознаки, змушуе з великою обережтстю пiдходити до !х ощнки, визначення 
вудповудних марок чи моделей апаратiв i, в кiнпевому результат^ визначити, в 
якiй таблипi мають розмiщатися виявленi кодовi малюнки та щентифшацшт 
кодовi схеми.

Деяк приклади успiшного використання тформатпйно - довудкових 
облiкiв кодових малюнкiв та 1,дентиф1 капттних кодових схем.

Вивчаючи iлюстрапii в посiбнику Комахи В. О. «Тактика попереднього 
до^дження кримiналiстичних об'екпв та призначення судових експертиз», було 
встановлено наступне. Кольоровi iлюстрапii виготовлет плоским офсетним 
друком. Разом з тим, в багатьох з них було виявлено частки барвника жовтого 
кольору, як за формою та розмiрами були схожi на кодовi точки, а !х 
сукупностi -  на вдентифшащйт кодовi схеми. Подальший аналiз дав пiдставу 
припустити, що для пiдготовки полiграфiчних iлюстрапiй були використат 
кольоровi електрофотографiчнi зображення з кодовими точками в них, а при 
наступному гх фотографуваннi для виготовлення офсетних зображень 
посiбника, кодовi точки вiдтворилися. Таким чином в офсетних iлюстрацiях 
були виявленi не реальт кодовi точки, а гх репродукпiя. Аналiз вiдображених 
кодових точок дав змогу виокремити вдентифшащйт кодовi схеми двох типiв, 
порiвняти 1х з наявними облiками та встановити, що вони характеры для 
апарапв Konica Minolta magicolor та Ricoh.

З Юровограда надiйшли: 21 наклейка на мшки з будiвельними сумшами 
Ceresit CE33 супер та 779 наклейок на мйттки з будiвельними сумiшами Ceresit 
СМ11. Порiвнянням з типовими кодовими миками в шформацшно-доввдкових 
облiках було встановлено, що вони надруковат на 2-х рiзних апаратах Konica 
Minolta magicolor .

На експертизу було надано диплом доктора наук. На пiдставi ратше 
вивчених алгоритмiв побудови вдентифшащйних кодових схем та зiбраних 
протягом кшькох рокiв зразкiв, було встановлено, що диплом надруковано на 
кольоровому електрофотографiчному апаратi NRG C7425dn PCL 5c, зразки з 
якого ввдбиралися ранiше та помiщалися в шформацшно-доввдковому облiку.

В кiнпi 2014 року на експертизу надшшли пачки цигарок «Parlament» з 
наклееними на них акцизними марками. Дослiдженням встановлено, що 
серш т номери марок надрукованi на апарап марки Xerox DocuColor, його 
заводський номер 795918, дата друку 24.01.2014.
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При формувант та використант обл тв  ще юнуе багато проблем. 
Наприклад, - при вивчент незрозyмiлих на даний час для дослщника кодових 
малюнюв та щентифжатпйних кодових схем, особливо, якщо кiлькicть !х 
недостатня. Але нав!ть в таких випадках облiки кодових малюнкiв, а особливо 
щентифшацшних кодових схем, можна сформувати, нав!ть якщо доcтовiрно 
невiдомi орieнтацiя, точки вщщку. Однак тодi виникне проблема однотипного 
виокремлення щентифжатпйних кодових схем рiзними експертами, вiд чого 
залежить i можливicть формування единих узагальнених систематизованих 
облiкiв. Сиcтематизацiя дасть змогу оперативнее проводити порiвняння 
кожно! ново! кодово! мiтки i3 десятками чи н а в т  сотнями таких мiток, ратше 
помиттених в списки, уникнути повторного внесення до облiкy одних i тих же 
мiток.

До проблем слщ вiднеcти також: вiдcyтнicть повноцшних облiкiв 
доcтовiрних зразкiв кодових малюнюв та iдентифiкацiйних кодових схем 
багатьох марок чи моделей КЕА; вщсуттсть даних про алгоритми побудови 
(структура, змют закодовано! iнформацi!) щентиф! ка.т йних кодових схем 
багатьох марок та моделей КЕА; вiдcyтнicть автоматизованих систем 
виявлення, зчитування, фiкcацi!, декодування та порiвняння щентифжатпйних 
кодових схем; вiдcyтнicть програмно-апаратних заcобiв для декодування 
кодових м^ок; вiдcyтнicть належно! cпiвпрацi з Сврополом.

Звичайно, марно очiкyвати, що вci цi проблеми можна буде швидко 
вириттити. Разом з тим, сформоват на cьогоднi iнформацiйно-довiдковi облiки, 
!х аналiз, вже зараз дозволяють досить ycпiшно вирiшyвати чиcельнi експертт 
завдання.

В принцип!, icнye можливють автоматизацi! вказаного облiкy навiть при 
вщсутносп cпецiального програмного забезпечення Bitmap. Так, свого часу, 
в(д ЗАТ «ПАПИЛОН» (м. Мiаcc Челябiнcько! областр Рошя) було отримано 
iнформацiю про завершення розробки автоматизовано! системи дослщження 
п1дроблених грошових купюр i докуменпв за допомогою «жовтих м!ток» -  
«ПАПИЛОН-Блип». Вказана система покликана забезпечити: введення
зображень з! cканерiв, камер, файлiв, баз даних; автоматичне виявлення 
кодових точок, кодових малюнюв та щентифшацшних кодових схем; 
автоматичне кодування щентифшацшно! кодово! схеми; автоматичний пошук 
за базами даних; автоматичну фшсащю вщповщних рекв!зит!в грошових 
купюр: номшалу, сер!!, номеру; збереження в баз! даних разом !з супровщною 
шформащею: сершний номер та номшал купюри, дату вилучення, номер 
справи, сершний номер принтера тощо; пошук; перегляд експертом виявлених 
пар зображень щентифшацшних кодових схем, прийняття ршення про 
наявтсть чи вщсуттсть тотожностц передача в ПАПИЛОН РАСТР зображень 
з вщповщними маками для оформлення експертизи; вигрузка !з масиву
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запишв для передачi в iншi пвдроздши. Зазначена система передбачае 
автоматичний та «ручний» режими роботи.

Висновки. Кодовi малюнки та вдентифжатпйш кодовi схеми, 
виокремлет з рiзних кольорових електрофотографiчних зображень, 
дозволяють сформувати iнформацiйно-довiдковi бази, як е засобом 
дослiдження алгоршмв побудови кодових мiток, виокремлення суттевих 
ознак, однотипного 1х формування та ведення. Результати ще! роботи 
ввдкривають широк! можливостi: вдентифжат я КЕА при порiвняннi iз зразком, 
як правило, проблем не викликае; вдентифшацшний перiод стшкий та 
тривалий; iдентифiкапiйна кодова схема шнуе стiльки, скшьки iснуе саме 
зображення, а в кожному новому зображент залишаеться незмiнною протягом 
всього термiну роботи апарату; один раз встановлет в об,ектi кодовий 
малюнок та iдентифiкапiйна кодова схема збериаються i можуть бути 
використанi через необмежений перюд часу для чергового порiвняння, а сам 
об’ект вже не потрiбен; можлива вдентифжат я за вiдомим серiйним номером, 
у випадку, коли можна розшифрувати серiйний номер; можливе встановлення 
единого джерела походження абсолютно рiзних об,ектiв дослiдження; в 
багатьох випадках можна виокремити групу апарапв чи 1х моделей; при 
дослвджент зображень, отриманих на апаратах марки Xerox, в певних 
випадках вдаеться розшифрувати шшть цифр сершного номеру (власне 
заводського номеру), встановити дату та, з певною поправкою, час друку 
(години, хвилини) тощо.

Таким чином, облiки не тшьки iнформацiйно забезпечують технiчну 
експертизу докуменив, а i дозволяють отримувати нову доказову шформацш, 
яку жодним з т тттих методiв дослiдження, якi використовуються нинi в 
експертнiй практицi, отримати було б проблематично або взагалi неможливо.

Отже, з метою подальшого розвитку технiчноl експертизи документiв, у 
тому ч и ^  розширення можливостей при дослвджент докуменив за 
допомогою кодових мпок, необхiдно продовжувати формування 
шформацшно-доввдкових облiкiв 1дентиф1 кап1йних кодових схем та утворених 
ними кодових малюнтв; аналiзувати алгоритми 1х побудови; вдосконалювати 
методи та прийоми виявлення кодових точок; поповнювати та вдосконалювати 
шформацшно-методичну базу цього пiдвиду технiчноl експертизи докуменив; 
налагоджувати спiвпрацю та пвдтримувати контакти iз зарубiжними фахiвцями 
тощо.
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