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УРОК 103 

ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНА РОБОТА №26 

 

ТЕМА: «Підключення сканерів» 

  

МЕТА:  
- Розглянути операції з підключення сканеру 

- Вивчити  порядок налаштування сканеру 

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

уважність 

 

Хід роботи: 

1. Підключаємо сканер до комп'ютера 

В першу чергу ще до підключення слід виділити пристрою своє місце на робочому просторі. 

Враховуйте його габарити, довжину кабелю, що йде в комплекті, і щоб вам було комфортно 

проводити сканування. Після того, як обладнання буде встановлено на своєму місці, можна 

переходити до початку підключення та налаштування. Умовно цей процес поділяється на два 

кроки. Розберемо кожен по черзі. 

Крок 1: Підготовка і з'єднання 

Зверніть увагу на комплектацію сканера. Ознайомтеся з інструкцією по використанню, 

знайдіть всі необхідні кабелі, переконайтеся в тому, що вони не мають зовнішніх 

пошкоджень. Крім цього і сам пристрій слід перевірити на наявність тріщин, сколів - це може 

свідчити про те, що були нанесені фізичні ушкодження. Якщо все нормально, переходите до 

самого підключення: 

1. Увімкніть комп'ютер або ноутбук, дочекайтеся, поки операційна система буде 

повністю завантажена. 

2. Встановіть кабель живлення сканера у відповідний роз'єм, а 

потім вставте вилку в розетку і запустіть обладнання. 

3. Зараз переважна більшість принтерів або сканерів 

з'єднуються з комп'ютером через USB-USB-B. Кабель формату 

USB-B вставте в роз'єм на сканері. Знайти його не складе проблем. 

4. Другу сторону до ноутбуку або ПК 

5. У разі використання ПК ніяких відмінностей немає. Єдиною 

рекомендацією буде з'єднання кабелю через порт на материнській 

платі 

 

На цьому перша частина всього процесу закінчена, проте сканер 

ще не готовий виконувати свої функції. Без драйверів таке 

обладнання працювати не може.  



Крок 2: Установка драйверів 

Зазвичай в комплекті зі сканером йде спеціальний диск з усіма необхідними драйверами і 

програмним забезпеченням. Під час перевірки комплектації знайдіть його і не викидайте, 

якщо на комп'ютері або ноутбуці є дисковод, оскільки таким методом найпростіше буде 

інсталювати відповідні файли. Однак не всі компанії зараз використовують CD і в 

середовищі сучасних комп'ютерах рідше зустрічається вбудований дисковод.  

 

ID обладнання: 

У кожного сканера є власний унікальний код, необхідний для коректної зв'язку з 

операційною системою. За цей титул можна з легкістю знайти і завантажити драйвери. Крім 

цього ви будете точно впевнені, що знайшли правильні і свіжі файли. Весь процес 

здійснюється буквально в кілька кроків за допомогою сервісу DevID.info: 

1. Відкрийте «Пуск» і перейдіть в «Панель управління». 

 

2. Виберіть категорію «Диспетчер 

пристроїв». 

  



3. У ній відшукайте необхідне обладнання у відповідному розділі, натисніть на нього 

правою кнопкою миші і перейдіть в «Властивості». 

  

4. У рядку «Властивість» вкажіть «ВД обладнання» і скопіюйте показаний код. 

  

5. Перейдіть на сайт DevID.info, де в рядок пошуку вставте скопійований ID і зробіть 

пошук. 

  



6. Виберіть операційну систему, версію драйвера і завантажте його на ПК. 

 

Залишиться тільки запустити інсталятор, після чого почнеться автоматичний процес 

установки. 

 

 

 

Завдання:  

- Виконайте роботи описані в роботі у завданнях  

- Оформити звіт до лабораторної роботи: зазначити тему, мету роботи, записати 

алгоритми виконаного  завдання, а також оформіть висновок  

- Для зворотнього зв’язку використовувати e-mail: 2573562@ukr.net 


