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УРОК 3-4 

 

ТЕМА: «Сканери» 

 

МЕТА:  

- Вивчити поняття «сканери» 

- Опанувати основні відомості про види та їх принципи роботи  

- Розвити навички роботи зі сканування інформації 

- Виховати інформаційно-освічену особу, цікавість до обраної професії, 

дисципліну та уважність 

 

ХІД УРОКУ: 

 

Сканер – пристрій для зчитування графічної і текстової інформації в 

комп’ютер. Сканер вводить в комп’ютер зображення оригіналу (текст, 

креслення, рисунки, фотографії), закодувавши кожну його точку певним 

набором імпульсів і пауз. Сьогодні на уроці ми з Вами навчимось 

користуватись  сканером та розглянемо можливості ПЗ ,яке співпрацює зі 

«сканером». 

ІV. Вивчення нового матеріалу: 

 

1. Класифікація сканерів 

  

Сканер це пристрiй введення текстової та графiчної iнформацiї в 

комп’ютер  шляхом перетворення її в цифровий вигляд для подальшого 

використання, обробки, зберiгання чи виведення. Scan (англ.) - уважно 

розглядати, швидко проглядати. 

Розрізняють ручні, сторінкові, планшетні та барабанні сканери. Всі вони 

мають свої переваги та свої недоліки. Одні дуже великої вартості (барабанні), 

інші хоча й малої вартості, але результат їхньої роботи залишає бажати 

кращого (ручні ), а сторінкові не дають можливості введення в комп’ютер 

об’ємного зображення. 

Планшетнi сканери з’явилися в 80-х роках i зразу ж стали об’єктом 

пiдвищеної уваги. Але складнiсть використання, вiдсутнiсть унiверсального 

програмного забезпечення, а також висока вартiсть не давали можливості їм 

вийти на загальний  ринок. З тих пiр встиг видiлитись цiлий напрямок 

сканерiв, призначених в основному для офiсного та домашнього 



використання. Причому завдяки неймовiрному зниженю цiн 

популярнiсть  сканерiв значно зросла. 

Сканер незамiнний, ящо потрiбно ввести в комп’ютер графiку або тексти з 

паперових носiїв. Сучаснi сканери достатньо простi у використанi, але iснує 

ряд характеристик i особливостей, на якi потрiбно звертати увагу. 

 

2. Особливості сканування 

  

Ранiше для кольорового сканування потрiбно було використовувати 

трипрохiдну технологiю. Перший прохiд з червоним фiльтром для отримання 

червоної складової, другий - для зеленої та третiй - для синьої. Такий метод 

мав два вагомих недолiки: мала швидкiсть роботи та проблема об’єднання 

трьох окремо сканованих зображень в одне, що призводить до несумiсноcті 

кольорiв. Оптимальним вирiшенням цієї проблеми стало створення True 

Color CCD, який дає можливiсть сприймати всi три складовi кольорового 

зображення за один прохiд. True Color CCD на данний момент є стандартом. 

В наш час трипрохiдних сканерiв не випускають. 

Однопрохiднi сканери використовують одну iз двох пiдсистем для 

отримання iнформацiї про колiр зображення: деякi використовують пристрій 

із зарядовим зв’язком зi спецiальним покриттям, яке фiльтрує колiр за 

складовими, iншi використовують для роздiлення кольорiв призму. 

Щоб розiбратися в характеристиках та особливостях сканера, необхiдно 

мати загальну уяву про фiзичнi принципи роботи сканера. Лампа 

пiдсвiчування та система дзеркал закрiпленi на каретцi, яка перемiщується за 

допомогою крокового двигуна (рис. 5.1). Свiтло вiд лампи на кожному кроцi 

двигуна вiдбивається вiд документа i через систему дзеркал потрапляє на 

матрицю. Її чутливi елементи визначають iнтенсивнiсть вiдбитого свiтла 

шляхом перетворення в електричний сигнал. Цi чутливi елементи називають 

CCD (Couple-Charged Device). Українською мовою цю назву можна 

перекласти як ПЗЗ (пристрiй із зарядовим зв’язком). Далi аналоговий сигнал, 

потрапивши в аналого-цифровий перетворювач (АЦП), набуває   цифрову 

форму, в якій і потрапляє в комп’ютер для подальшої обробки.  Таким чином, 

на кожному кроцi каретки сканер фiксує одну горизонтальну смужку 

оригiналу, яка розбивається в свою чергу на деяке число пiкселiв на лiнiйцi 

ПЗЗ. Кiнцеве зображення схоже на мозаїку, що складена iз плиток ( пiкселiв) 

однакових за розмiрами та рiзних за кольором. Цифровi данi вiд сканера 

передаються в комп’ютер за допомогою апаратного iнтерфейсу. 



 

Рисунок 1 – Структура, яка демонструє роботу сканера 

  

 Найбiльш розповсюджений спосiб передачi даних для планшетних 

сканерiв – це SCSI-нтерфейс, який є платформно-незалежним i дозволяє 

використовувати сканер як на Macintosh, так i на PC. Бiльшiсть виробникiв 

комплектують сканер урiзаним адаптером SCSI, який не дає можливостi 

пiдмикати iншi пристрої . 

3. Характеристики та параметри сканерів 

  
В останнiй час все більшою популярнiстю користуються моделі, для підключення 

яких не потрібно знімати кришку системного блока і встановлювати плату – достить 

з’єднати з паралельним портом комп’ютера. Як правило, всі сканери з 

таким інтерфейсом мають прозорий порт для під’єднання принтера . 

Крім того, деякі планшетні сканери мають власну інтерфейсну плату, яка крім 

функцій передачі даних здійснює електричне живлення сканера від системного блока 

комп’ютера. Підімкнення такого сканера зводиться до 

встановлення інтерфейсної плати, під’єднання шнура сканера до зовнішнього роз’єму 

на платі, встановлення драйверів та програмного забезпечення. Живлення на сканер 

буде подаватись тільки при запуску програми сканування . 

Оптична роздільна здатність - одна з основних характеристик сканера. 

Вимірюється в точках на дюйм, dpi. Для настільних сканерів характерні такі значення 

роздільної здатності: 300 × 300, 400 × 400,          300 × 600, 400 × 800, 600 × 600, 600 × 

1200 dpi. Чим більша величина роздільної здатності, тим більш детальнуінформацію 

про зображення можна отримати. 



Оптична роздільна здатність сканера визначається параметрами   ПЗЗ - матрицею 

по горизонтальній осі. Механізм двигуна сканера визначає кількіcть кроків каретки на 

дюйм, а він, в свою чергу, роздільну     здатність по вертикальній осі. В зв’зку з цим 

більшість виробників вказують різні значення по горизонталіта вертикалі,  завищуючи 

реальну роздільну здатність, тому що у сканера з роздільною здатністю 300 × 600 (300 

ліній за рахунок обмежень в ПЗЗ і 600 за рахунок обмежень в кроковому двигуні). При 

заданій роздільності 600 × 600 програмний додаток (інколи це робиться на апаратному 

рівні) буде штучним чином збільшувати роздільну здатність по лінійці, математично 

розраховуючи недостаючі точки. Якби він реально сканував з різними значеннями по 

вертикалі і горизонталі, отримуючи з одного дюйма по одній осів два рази більше 

точок, ніж  по другій, кінцеве зображення було б розтягнутим в   два рази по 

вертикальній осі. Тому при виборі сканера до уваги потрібно брати менше значення, 

яке показує реальну оптичну роздільну здатність пристрою. 

Iнтерполяційне розділення - штучно збільшена розрізнювальна здатність сканера 

досягається програмним шляхом в драйвері сканера за допомогою математичних 

алгоритмів. 

Для виведення на екран “один до одного” достатньо задати 72 точки на дюйм або 

100 точок на дюйм, тому що всі монітори видають або 72, або 96 точок на дюйм. 

При використанні струменевого принтера для виведення кольорових зображень 

корисна формула: 

  

Розділенення сканера = Розділенення принтера/ 3 

  

При друкуванні в кольорі струменеві принтери використовують 3 точки, щоб 

утворити одну, яка отримується зі сканера, тобто вистачить 200 – 250 точок на дюйм. 

Тоді в яких випадках потрібна велика роздільна здатність? Відповідь проста: якщо 

потрiбно збільшувати зображення, яке зняте з оригіналу. 

Людське око здатне сприймати біля 17 мільйонів відтінків або 256 градацій сірого 

(фотографічна якість). Це відповідає 24-бітовому поданню кольора або 8-бітовому для 

зображення в градаціях сірого. 

В сканері електричний сигнал з CCD – матриці перетворюється в цифровий за 

допомогою АЦП. Розрядність АЦП і якість виконання CCD визначає глибину кольору 

сканера. Отримуючи по кожнiй кольоровій  складовій 256 градацій (8 біт), в 

кольорі виходить 8×3=24 біт = 16,77 млн. відтінків. 

У наш час всі настільні сканери дозволяють отримати 24-бітовий колір. З ним 

графічні адаптери імонітори ще справляються, але 30- або  36-бітовий колір уже не 

підтримується.    При цьому існують сканери з  30-бітовим і 36-бітовим поданням 

кольору (10 і 12 біт відповідно на кожну складову). 

Реально сканер працює з 24-бітовим кольором, але при великій розрядності АЦП, 

маючи надлишковуінформацію, можна без втрат якості виконувати корекцію кольору 

та зображення в ширшому діапазоні. Сканери, що мають більшу глибину кольору, 

дозволяють зберегти більше відтінків і переходів в темних тонах. 

Оптична щільність - це характеристика оригіналу. Обчислюється як десятковий 

логарифм відношення падаючого світла до відбитого (при скануванні непрозорих 

оригіналів) або до прохідного (при скануванніслайдів і негативів). Мінімально 

можливе значення D=0,0 Б – ідеально білий оригінал. Максимально можливе значення 

D=4,0 Б - ідеально чорний оригінал. На практиці діапазон оптичних щільностей 



характеризує можливість сканера охоплювати різні оригінали. Чим більший діапазон, 

тим краще. Діапазон оптичних щільностей сканера визначається оптикою 

пристрою і глибиною кольору. 

Реально при скануванні непрозорих оригіналів сканер із значенням D=2,5 Б буде 

добре справлятися із покладеними на нього завданнями. Це головна причина 

відсутності вказань на цю характеристику у багатьох  планшетних сканерах. 

 

 
 

 

4. Програмне забезпечення сканерів 
  

 Сканер - один з перших пристроїв, в комплекті з яким користувач став отримувати 

декілька програмних продуктів. Сумарна вартість цих додатків може первищувати 

вартість самого сканера. 

Перше, що обов’язково йде в комплекті зі сканером, – це його Twain-драйвер. В 

середовищі DОS всісканери працювали тільки зі своїми програмними додатками. 

Поява Windows повинна була б покласти край проблемам, які пов’язані із сумісністю 

сканерів і різних програмних забезпечень. Але Microsoft не додала сканери до списку 

пристроїв, що стандартно підтримуються Windows. Провідні виробники 

сканерів іпрограмного забезпечення утворили цей стандарт своїми силами, який 

назвали Twain, що не єабрівіатурою, хоча багато хто вважає, що Twain - це Tool 

Without Any Interesting Name, або “ інструмент без будь-якої цікавої назви ”. 

Тепер стандарт Twain  підтримується всіма виробниками настільних сканерів та 

всіма провідними виробниками графічних пакетів та прграм, що розпізнають символи. 

Таким чином, вибравши Twain пристрій, користувач може напряму сканувати 

зі своєї  улюбленої графічної програми, запускаючи із неїTwain- драйвер  сканера. 

Twain-драйвер - це програма з графічним інтерфейсом, яка виконує 

функції панелі керування сканером та передає від нього дані в програму, з якою 

працює оператор. За допомогою Twain-драйвера виконується встановлення параметрів 

та області сканування, попереднє сканування та перегляд, забезпечується можливість 



корекції кольорів, післяобробка отриманого зображення. Сьогодні, крім сканерів, 

Twain підтримується  також і цифровими камерами. 

За допомогою графічного пакета виконується введення графічних зображень в 

комп’ютер. Зараз в комплекті із сканерами поставляються продукти таких фірм, як 

Adobe (Photoshop), Uled (Image Palsgo, IPhoto Express) , Micrografx (Picture Publisher) та 

деякі інші. 

На даний час в Україні найбільш популярним є пакет Adobe Photoshop.   На 

західному ринку зростаєпопулярність продуктів фірми Ulead. Inc., яка в наш час 

створила декілька цікавих програм для Web-дизайну. Українським користувачам 

достатньо добре знайомий пакет IPhoto Plus, простий у користуванні, 

компактний і який надає оператору всі необхідні можливості початкового редагування 

зображення. Нова модифікація IPhoto - програма IPhoto-Express має дуже 

красивий інтерфейс та, натиснувши одну кнопку, створює з відсканованого 

зображення календар чи Screen Saver. Програма PhotoImpact це потужнийінструмент у 

світі графіки. Графічний пакет російською мовою представлено російською фірмою 

STOIK Software  (графічний пакет Picture Man). 

Деякі планшетні пристрої, крім використання для сканування непрозорих 

оригіналів, можна використовувати для сканування прозорих плівок, слайдів, 

негативів, рентгенівських знімків  і т. і. Для цього використовується слайд-адаптер, 

який встановлюється замість кришки сканера і при скануванніплівок замінює лампу 

підсвічування на каретці (вона від’єднується) власним джерелом світла. На систему 

дзеркал в такому випадку потрапляє не відбите світло, а те, що пройшло через 

прозорий оригінал. 

Для сканування більшого числа стандартних оригіналів (наприклад, бланків, 

візиток) сканер комплектується автоподавачем паперу. Автоподавач також 

встановлюється замість  кришки і при скануванні за його допомогою, оригінали 

протягуються механізмом подавання через лампу підсвічування: каретка при цьому не 

переміщується. 

Найпоширенішим графічним форматом є формат PCX (*.PCX), який був 

розроблений фірмою ZSoft в 1984 році. Графічний формат файлів PCX виник як 

стандарт графічних зображень. Він підтримується широким діапазоном програм, 

наприклад, PC Paintbrush, Ventura Publisher і Pagemaker. Цей формат також 

підтримують всі сканери та  факсимільні плати. РСХ файли можуть бути чорно-

білими, з палітрою в 256 кольорів, з 24-х бітовим поданням кольору (так званий 

мільйон кольорів: 16,7 млн. кольорів TrueColor), з палітрою в 256 відтінків сірого (Graf 

Scale), та з палітрою в 16 кольорів і 16 відтінків сірого (16 Color/Graf). Формат РСХ 

читає майже всі графічні редактори та програми перегляду (viewer). Фірмою Genus 

Microrprogramming (США) створено потужний пакет розробника графічних програм 

РСХ. Пакет програміста  РСХ  дозволяє розробникам створювати прикладні програми, 

які мають засоби показу, збереження, редагування, друкування та 

маніпуляції зображеннями формату РСХ. Зважаючи на те, що пакет 

підтримує 95% адаптерів дисплеїв і компіляторів, він може бути використаний в 

різноманітних областях - від показу заголовків, емблем програм (при початковому 

завантаженні) до створенняінтерактивних відео- та демонстраційних програм. Формат 

РСХ  використовує компресію (стискання), яка називається груповим кодуванням. 

При зберіганні зображення воно стискається за допомогою підрахунку байтів, 

які повторюються. 



Формат файлів Bitmaps (ВМР)ВМР використовується як внутрішній формат 

зображень в графічній оболонці Windows 3.0 та вище, а також на машинах з 

операційним середовищем ОS/2. Можливі типи: чорно - білий, 256 кольорів, 24-х 

бітові кольори, шкала сірого. 

Кількість одночасно відображених на екрані відтінків визначається розрядністю 

подання кольору. Чотири біти задають 16 кольорів, 8 – 256,  24 – 16,7 млн. кольорів. 

Графічний режим, який підтримує 16,7 млн. кольорів, називається TrueColor. Останній 

термін підкреслює, що якість кольоропередачі нічим не відрізняється від професійного 

фотографічного зображення. Звичайно в документації до відеоадаптера вказується 

кольорова палітра та число кольорів, що одночасно виводиться на екран і визначається 

кількістю бітів на один колір. Дозвіл на кількість кольорів в 

режимі високої роздільності відповідаєвідеопам’яті на 

платі відеоадаптера  комп’ютера. Наприклад, підтримка режиму 320 × 200 пікселів на 

256 кольорів потребує 256 кілобайт відеопам’яті, 640 × 480 × 256 і   800 × 500 × 256 – 

512  кбайт,  1024 × 758 × 256 – 1 мегабайт. 

Якщо програмне забезпечення для 256-ти кольорових режимів вельми доступне, то 

з TrueColor справи більш складні. Програм, що підтримують 16,7 млн.кольорів, дуже 

мало. Файл з таким зображенням розміром 640 × 480 займає десь біля 1-го мегабайта 

дискового простору, велика 24-x бітова картинка займе декілька десятків мегабайт. 

З появою графічних співпроцесорів та акселераторів використання цього формату 

все більш поширюється. 

 

 Домашнє завдання: VІ. Домашнє завдання:  

1) Читать Ел. Посібник р.5: http://posibnyky.vntu.edu.ua/org_teh/index.html 

2) Законспектувати матеріал уроку 

3) Переглянути відео за посиланням: 

https://www.youtube.com/watch?v=Yrkwh_ugzJ4 

https://www.youtube.com/watch?v=QoC1ilZx73Q 

https://www.youtube.com/watch?v=jAXJg3QCBO8 

 

 
 Принцип роботи сканера 
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