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ТЕМА: «Види зв’язку. Факсимільні апарати» 

 

МЕТА:  
- Вивчити поняття «факси» 

- Розвити навички роботи з факсом 

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

дисципліну та уважність 

 

Вивчення нового  матеріалу: 

 

 

Факсимільні апарати, звані також 

телефаксами або просто факсами набули 

широкого поширення в нашій країні 

тільки в останнє десятиліття. Однак 

винайдений факс був значно раніше. 

А вперше ідею «записуючого телеграфу», 

здатного, правда, передавати тільки 

контрастні чорно-білі зображення без 

напівтонів, в 1843 році запатентував 

шотландець Олександр Бейн. Але навіть в 

такому «урізаному» вигляді ця ідея 

виявилася настільки плідною, що вже в 

1865 році почала роботу перша комерційна лінія факсимільного зв'язку, що з'єднала 

Париж і Ліон. А на початку двадцятого століття телефакси увійшли в практику роботи 

державних установ, поліції і газетних видавництв багатьох країн. 

 

 

Ескіз факсимільного апарату Александра Бэйна. 1850 год. 



 

Але факсимільні апарати того періоду, що випускалися різними виробниками, мали 

різні параметри і далеко не завжди могли зв'язуватися між собою. 

А перший стандарт для факсимільного зв'язку був прийнятий міжнародною асоціацією 

EIA лише в 1966 році. Факсимільні апарати, що відповідають вимогам цього 

стандарту, стали відносити до так званої «групи I». Однак і цей стандарт підтримували 

далеко не всі виробники. 

На сьогоднішній день факсимільний зв'язок є найбільш доступною, швидкою і 

дешевою з усіх сучасних видів електронної передачі інформації. Крім того, 

факсимільний зв'язок є видом документального зв'язку, що забезпечує передачу не 

тільки змісту, а й зовнішнього вигляду документів. 

ЯК ВЛАШТОВАНИЙ І ПРАЦЮЄ ФАКС 

Таким чином, функціонально телефакс подібний копіювального апарату, вхідний і 

вихідний частини якого просто рознесені на якусь відстань. Технічно ж стандартний 

факс представляє собою електромеханічний пристрій, що містить вузли сканування і 

друку, а також модем. А так як кожен з цих вузлів може бути виконаний різними 

способами, то звідси і випливає таке різноманіття існуючих різновидів факсів. 

ЯКІ БУВАЮТЬ ФАКСИ 

Перш за все слід зазначити, що факси розрізняються використовуваними в них 

друкуючими пристроями. А найбільш поширеними протягом тривалого часу були 

факси з висновком на термобумагу. Їх перевагою є простота конструкції і, як наслідок, 

- відносна дешевизна. Однак у такого процесу є і недоліки: термопапір коштує не 

дешево, а крім того, подібні копії з часом неминуче «вицвітають» і для зберігання 

важливих документів з факс-повідомлень додатково доводиться робити ксерокопії. 

   

Для усунення перерахованих недоліків розробниками факсів стали використовуватися 

технології друку, добре відпрацьовані для комп'ютерів. Так з'явилися факси на основі 

термопереносу, зі струминними, лазерними і світлодіодними принтерами, що 

забезпечують виведення повідомлень на звичайному папері. Треба сказати, що останні 

два типи принтерів використовують фактично одну і ту ж технологію друку - просто в 

останньому випадку лазер з механічним скануванням, «малює» друковане зображення, 

замінений на нерухому лінійку світлодіодів, що володіє більшою надійністю. 

Всі ці типи факсів відрізняє дещо більша вартість, але вони дають і вищу якість 

зображень, а струменеві принтери уможливлюють отримання і кольорових копій 

документів. 

Ну а досягнення сучасної електроніки дозволили вбудовувати спеціалізовані 

комп'ютери і в самі факс-апарати. Так з'явилися малогабаритні, але потужні 

інтегровані системи, що вже випускаються такими фірмами, як Brother, Sharp, Hewlett 

Packard, Canon, Xerox і ін. Здатні одночасно виконувати функції кольорового факсу, 

PC-факсу, кольорового копіра, кольорового принтера і кольорового сканера. 

Причому і сканери, використовувані в сучасних факсах, стали різними. Тепер це не 

тільки вбудовані пристрої, але і знімні ручні, а також повнофункціональні планшетні 

сканери. 



 

Відповідно до стандарту «групи 3» можливі два ступені дозволу факс-повідомлень: 

стандартне, що забезпечує 200 точок / дюйм по горизонталі і 100 точок / дюйм по 

вертикалі, і високе (fine), подвоюється кількість точок по вертикалі, що дає дозвіл 

200х200 пікселів / дюйм . У «групі 4» передбачено ще більш високий дозвіл: 400х400 

пікселів / дюйм. Ці величини підтримують практично всі сучасні моделі факсів. 

Про деякі параметрах факсів ми вже говорили, але повторимо їх ще раз разом з 

іншими, на які слід звернути увагу при виборі факсу. 

Перш за все, це тип факсу: монохромний або кольоровий. При цьому треба відзначити, 

що сам стандарт на кольорову передачу побудований так, що якщо факс не може 

друкувати в кольорі, то збою не відбувається, а він просто виводить півтонову чорно-

білу копію документа. 

Наступний параметр - тип друку: на термобумаге, методом термопереноса, лазерна 

або струменевий друк. Про це ми вже говорили, відзначимо лише, що вартість друку 

однієї сторінки в струменевих факси буде вищою, ніж в лазерних, але зате самі лазерні 

факси - помітно дорожче. Непоганими параметрами мають факси з печаткою методом 

термопереноса (недорогі, малошумні, надійні), але для них потрібна спеціальна фарба. 

МОДЕЛІ ФАКСІВ 

В даний час цілий ряд найвідоміших фірм (Brother, Canon, Daewoo, Hewlett Packard, 

Minolta, Oki, Panasonic, Ricoh, Samsung, Sanyo, Sharp, Siemens і ін.) Виробляє дуже 

велику кількість самих різних моделей факсів. 

Особливу групу складають мініатюрні моделі (наприклад, шведські Possio PM70 і 

PM80), призначені для використання в складі мобільних офісів і здатні працювати 

прямо в автомобілі. 

ПРИЙОМ І ВІДПРАВКА ФАКСІВ 

Якщо вам необхідно прийняти документи, то зверніть увагу на панель пристрою. 

Як правило, на ній є велика клавіша, найчастіше зеленого кольору. На ній, залежно від 

моделі апарата, може бути написано «Пуск» або «Старт». При натисканні на дану 

кнопку повинен пролунати характерний сигнал, ви перестанете чути співрозмовника, і 

почнеться прийом документа. Вітаю — ви натиснули потрібну кнопку. Результатом 

вашої діяльності буде копія документа на факсимільного папері, яка за угодою сторін 

може мати юридичну силу. Якщо ж, незважаючи на характерне попискивание факсу, 

договору у вас в руках все ще немає, можливо, у вашому апараті просто закінчився 

папір. Тоді необхідно відкрити верхню кришку апарату, під якою ви побачите, яку 

послідовність дій треба виконати, щоб замінити порожню трубку на новий рулон 

паперу. Зверніть увагу на появу червоних смуг в одержуваному документі. Це означає, 

що залишилося мало метрів факсимільного паперу і її варто замінити прямо зараз, щоб 

не змушувати чекати партнерів в майбутньому, коли вона закінчиться під час прийому 

важливого договору. 

Якщо ж потрібно відправити документ, то для початку треба його заправити у 

відповідний паз. Як правило, виробник дбає про своїх користувачів і приводить 

зображення того, як працювати з факсом. Головне, на що варто звернути пильну увагу, 

так це на те, якою стороною ви вставляє лист в отвір. Дуже важливо, щоб документ, 

який ви відправляєте партнерам, лежав вниз обличчям, тобто яка відправляється 

інформація повинна знаходитися на нижній стороні листа. Саме це зображення 



 

отримає приймаюча сторона. Після цього набираєте номер абонента, якому будете 

відсилати копію документа, говорите про мету свого дзвінка і просите прийняти факс. 

Тим, хто знає, як користуватися факсом, фраза «Старт», буде зрозуміла без слів. Для 

новачка вона може здатися навіть смішною, але вона всього лише означає, що ваш 

співрозмовник натиснув клавішу «Старт», і вам треба зробити те ж саме. Після цього 

апарат почне приймати вкладений у нього документ, перетворюючи інформацію на 

паперовому носії в електронний вигляд. На іншому кінці дроту апарат вашого 

співрозмовника виконає зворотне перетворення. Якщо все пройшло нормально, 

можете покласти трубку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приєднайте трубку, мережевий и телефонний шнури. 

 Підключіть телефонну трубку. 

 Підключіть витий шнур до гнізда в нижній частині трубки і на боковій стороні 

апарата. 

 Підключіть мережевий шнур. 

 Підключіть телефонний шнур. 

 Підключіть один кінець телефонного шнура до гнізда з маркуванням LINE на 

лівій стороні апарата, а другій кінець – до телефонної розетки. 

 

 



 

 

Домашнє завдання:  

1) Законспектуйте матеріал уроку 

2) підручник: Бортиник Г.Г. Засоби оргтехніки. Вінниця: ВНТУ. 2010 §12-13 

3) Підготувати презентацію по матеріалу уроку  

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