
Skanery 
Skaner (scanner) jest to optyczno-mechaniczne peryferyjne urządzenie komputera, służące do 
kopiowania grafiki i/lub tekstu ze skanowanej płaszczyzny do pamięci komputera i zamiany jej na 
postać cyfrową. 
Skaner, obok aparatu i kamery cyfrowej, pozwala przenieść obraz otaczającej nas rzeczywistości 
do wnętrza komputera. Dodatkowo prostota obsługi, niska cena i łatwość dostępu powodują wciąż 
rosnącą popularność tego typu urządzeń. Przykładów możliwych zastosowań dla skanerów nie 
trzeba szukać daleko. Wykorzystując go, użytkownik może wprowadzić do komputera i 
zaprezentować innym, chociażby za pomocą Internetu, swoje zdjęcia czy przedstawić własne 
kompozycje i obrazy. Cyfrowa postać obrazu umożliwia zastosowanie nowych narzędzi, filtrów i 
specjalistycznych programów znacznie poszerzających spektrum możliwości twórczych 
użytkownika. Skaner umożliwia również szybką i prostą cyfrową archiwizację dokumentów, gazet 
i wszelkiego rodzaju innych tekstów zapisanych na papierze. Po zapisaniu na dysku komputera 
dokumenty można przechowywać w specjalnym archiwum. Wszystko to zmniejsza 
prawdopodobieństwo uszkodzenia czy zniszczenia oryginału. Sama możliwość skanowania 
dokumentów tekstowych to nie wszystko. Przy zastosowaniu specjalistycznego oprogramowania 
OCR (Optical Character Recognition - optyczne rozpoznawanie znaków) możliwe jest 
odczytanie przez komputer treści zeskanowanych dokumentów. Szybkie odnajdowanie 
interesujących fragmentów, cytatów, a nawet pojedynczych haseł ułatwia wtedy znacznie pracę z 
dużymi dokumentami. Zastosowanie dobrej jakości skanera oraz właściwie skonstruowanego 
oprogramowania spowodować może znaczące przyspieszenie prędkości pracy z dokumentami o 
podobnej strukturze. 

Rodzaje skanerów 

Skanery można podzielić na szereg różnych typów. Do najbardziej zaawansowanych 
technologicznie modeli należą skanery bębnowe, charakteryzujące się bardzo dużą rozdzielczością 
optyczną rzędu kilku tysięcy DPI oraz równie dużą głębią kolorów. Ich wadą jest jednak wysoka 
cena, bardzo duże gabaryty, powolna praca i kłopotliwa obsługa, dlatego też skanery bębnowe 
wykorzystywane są najczęściej w agencjach reklamowych lub specjalistycznych pracowniach 
poligraficznych. 
Obecnie dla każdego przeciętnego użytkownika najbardziej wydajny i popularny jest skaner 
stołowy nazywany również płaskim, lub stacjonarnym. Umożliwia on łatwe i szybkie 
„zeskanowanie" ilustracji i/lub tekstów z książek, gazet i innych źródeł o maksymalnych 
rozmiarach mieszczących się w granicach formatu A3 lub A4. Skanery stołowe są obecnie 
stosunkowo tanie i proste w obsłudze, a przy tym bardzo wydajne, przez co cieszą się coraz 
większą popularnością. Chcąc zeskanować dowolny dokument w postaci luźnej kartki papieru bądź 
fragmentu książki, umieszczamy po prostu skanowany obiekt interesującym nas fragmentem, 
frontalnie do szklanej powierzchni skanera i przykrywamy go jego wiekiem, jeżeli jest to 
niemożliwe, np. w przypadku skanowania fragmentu książki uruchamiamy skaner bez zakrywania 
go wiekiem, przydatna jest wówczas możliwość odłączenia wieka od reszty skanera, gdyż 
umożliwia nam to takie ułożenie skanowanego obiektu, jaki będzie dla nas najwygodniejszy. Po 
uruchomieniu skanera głowica skanuje powierzchnię, a komputer wyświetla na ekranie monitora 
cyfrowy obraz skanowanego dokumentu. 
Następną grupę skanerów stanowią tzw. skanery rolkowe (często są to skanery mobilne 
stosowane np. w połączeniu z notebookami). Zasada ich działania i obsługi jest podobna jak w 
tradycyjnych faksach. Pojedynczy arkusz papieru jest wciągany przez wałki i przesuwany nad 
źródłem światła stanowiącym głowicę skanera. Skanery te mają jednak jedną istotną wadę, otóż nie 
nadają się do skanowania innych materiałów niż luźne kartki papieru o stosownej do wielkości 



skanera rozmiarach. Skanery rolkowe w przypadków komputerów stacjonarnych wychodzą lub w 
zasadzie wyszły już z użycia na rzecz coraz bardziej wydajnych i tańszych skanerów stołowych. 
Zastosowana w skanerach rolkowych technologia jest czasem wykorzystywana jako dodatkowy 
element w wieloczynnościowych urządzeniach biurowych gdzie w jednej obudowie umieszcza się 
szereg najistotniejszych funkcji drukujących, skanujących, faksujących lub kopiujących. Niektóre 
modele skanerów rolkowych umożliwiają ponadto takie rozmontowanie swoich części, aby można 
ich było użyć jako skaner ręczny. 
Kolejną i zarazem ostatnią klasę skanerów stanowią tzw. skanery ręczne. Ich budowa składa się w 
zasadzie z linii elementów stanowiących głowicę skanera i samej obudowy. Jak sama nazwa 
wskazuje skaner obsługiwany jest ręcznie i polega to na równomiernym przesuwaniu głowicy 
skanera nad skanowanym dokumentem. Jest to zadanie średnio wygodne i przy skanowaniu trzeba 
się wykazać pewną ręką. Ponadto w przypadku obróbki większych powierzchni, przekraczających 
szerokość głowicy skanera, konieczne jest skanowanie po kawałku. Zeskanowany w ten sposób 
obraz często jest poszarpany i nierówny a ponadto trudno jest zwykle dopasować brzegi dwóch 
oddzielnych skanów tego samego obrazu. Skanery ręczne mają jednak jedną dużą zaletę, jakiej nie 
oferują żadne inne - otóż umożliwiają skanowanie takich powierzchni których nie możemy ruszyć 
lub przenieś, przez co możemy przy jego pomocy zeskanować np. fragment malarskiego wzoru na 
ścianie lub kolor okleiny na szafie. Skanery ręczne mogą mieć postać szerokiej listwy z rękojeścią 
umożliwiających skanowanie na raz większych powierzchni lub małych podobnych do mazaka piór 
umożliwiających szybkie i precyzyjne wprowadzanie do pamięci komputera skanowanego tekstu i 
późniejszą jego obróbkę w programach do rozpoznawania tekstów OCR - tzw. pióra czytające.. 
Dynamiczny rozwój techniki komputerowej powoduje pojawianie się coraz to bardziej 
wyrafinowanych i wszechstronnych urządzeń, mających na celu maksymalne ułatwienie pracy 
człowiekowi. Również w produkcji skanerów pojawiają się różne fanaberie takie jak połączenie w 
jednej obudowie skanera z drukarką, faksem lub dołączenie automatycznego podajnika arkuszy 
papieru. W przypadku skanowania większej ilości dokumentów, wystarczy ułożyć je w specjalnym 
podajniku, a skaner automatycznie je zeskanuje i jeśli trzeba podda procesowi rozpoznawania 
tekstu. 
Inną ciekawą możliwością skanerów jest umiejętność skanowania przeźroczy. Specjalna 
przystawka, w którą wyposażone są co niektóre skanery stołowe umożliwiają włożenie serii 
negatywów i proste ich zeskanowanie. Do najbardziej zaawansowanych technologicznie urządzeń 
skanujących można jeszcze zaliczyć skanery trójwymiarowe, gdzie specjalny promień lasera 
omiata kręcący się wokół własnej osi obiekt poddawany skanowaniu stanowiący w takim 
przypadku geometryczną figurę, np. posążek. Skaner zamienia go wówczas na obraz 
trójwymiarowy w pamięci komputera. 

Proces skanowania 

Podobnie jak otaczający nas świat obraz jest zjawiskiem o charakterze ciągłym. Przybliżając, np. 
za pomocą lornetki, widok tego samego fragmentu krajobrazu, można zauważyć stały wzrost ilości 
zauważalnych elementów. Komputer operuje jednak na skończonym zbiorze wartości liczbowych. 
Aby więc umożliwi ć wprowadzenie obrazu do pamięci komputera, należało opracować metodę 
odwzorowania ciągłej, nieskończonej postaci obrazu na jej odpowiednik elektroniczny - nieciągłą i 
skończoną postać cyfrową, czyli mozaikę pikseli. Zasada rozpoznawania kolorów przez skaner 
przypomina sposób ich postrzegania przez ludzkie oko. Analizowany jest udział trzech 
podstawowych kolorów RGB - czerwonego, zielonego i niebieskiego. Dobór takich barw związany 
jest z „konstrukcją" oka. Na jego dnie znajdują się dwa rodzaje światłoczułych receptorów: pręciki 
reagujące na jasność światła oraz występujące w trzech rodzajach czopki, czułe na różne długości 
fal elektromagnetycznych, odpowiadające wspomnianym barwom.



Wrażenie koloru docierające do mózgu człowieka to suma wartości 
bodźców pochodzących od wszystkich rodzajów receptorów. 
Skanery wykorzystują jeden z dwóch typów głowic skanujących. Większość używa sensorów 
typu Charge Coupled Device (CCD). Wymagające dużej mocy obwody, system lamp, luster i 
soczewek zajmują dużo miejsca, co w rezultacie znacznie zwiększa rozmiary obudowy. Głowice 
z sensorami typu Contact Image Sensor (CIS) wykorzystują pojedynczy procesor, który 
przetwarza dane. Skanery te mają prostszą optykę i bardziej ekonomiczne lampy, dzięki czemu 
mogą mieć mniejsze rozmiary. 
Elementy światłoczułe znajdują się na przesuwającej się wewnątrz skanera listwie. Przeznaczony 
do wprowadzenia do komputera oryginał umieszcza się na szklanym blacie, zwracając go 
analizowaną stroną do wnętrza urządzenia. Podczas skanowania dokument oświetlany jest przez 
lampę ksenonową, halogenową lub fluoroscencyjną. Specjalny układ optyczny kieruje wiązkę 
światła, by pokryć całą powierzchnię dokumentu.  Odbita od materiału refleksyjnego (np. 
papierowego dokumentu) lub przepuszczona przez materiał transparentny (np.  przeźrocze) 
wiązka światła, przechodzi przez filtry odpowiedzialne za poszczególne składowe koloru i trafia 
do elementów światłoczułych. Otrzymany z nich sygnał odwzorowany w postaci cyfrowej po 
wstępnej obróbce przesyłany jest do komputera. Podczas skanowania kolorowych dokumentów 
do niedawna stosowano technikę trój przebiegowego skanowania - każda z trzech analiz 
odpowiadała za jedną z trzech składowych barw. Takie rozwiązanie miało jednak wiele wad, w 
tym np. długi czas oczekiwania oraz niedokładne nakładanie kolorów. Obecnie tego typu 
urządzeń praktycznie się nie spotyka, a współczesne jednoprzebiegowe skanery pracują dużo 
szybciej i z większą dokładnością. Analiza barw wykonywana jest jednocześnie dla wszystkich 
składowych, co znacznie poprawia zbieżność kolorów. 
Jakość skanowania przez skaner mierzona jest w jednostce DPI (dots per inch - punkty na cal), 
jest to jednostka rozdzielczości zarówno skanerów jak i drukarek. Im więcej dpi, czyli im więcej 
punktów na jednostce długości jest w stanie odczytać skaner, tym dokładniejszy jest uzyskany 
obraz. 
Niektóre skanery posiadają możliwość skanowania slajdów za pomocą specjalnej do tego celu 
przystosowanej przystawki oraz automatyczny podajnik dokumentów przydający się wówczas, 
gdy często dokonujemy seryjnego skanowania dokumentów. 
Inną ciekawą zaletą jest np. czarny spód wieka, który zapobiega prześwitowi w przypadku 
skanowania materiałów przeźroczystych. 
Ważnym elementem może być również jakość trybek wewnątrz skanera, które wprawiają w ruch 
jego głowice. Im twardsze tym lepsze (i droższe). 
Za pomocą skanera można także skanować obiekty trójwymiarowe 3D, nadają, się jednak do 
tego tylko skanery z układem CCD. Jest to związane z rodzajem zastosowanej technologii. 
Skanery z układem CIS wymagają, bowiem idealnego kontaktu skanowanego materiału z 
powierzchnią szyby skanera. Fragmenty skanowanego materiału oddalone od szyby skanera nie 
są rejestrowane przez układ optyczny, co kończy się widocznymi czarnymi obszarami na 
wynikowym skanie.  W przypadku skanera z układem CCD,  dzięki  zastosowaniu lampy 
fluorescencyjnej i zestawu luster zdolność skupiająca układu optycznego jest zdecydowanie 
większa, co procentuje uzyskiwaniem wyrazistych, szczegółowych obrazów nawet w przypadku, 
gdy obiekt znajduje się w pewnej odległości od powierzchni szyby skanera. 

Interfejs skanerów 

Skaner podłączamy zwykle do komputera poprzez port (interfejs) równoległy EPP (port drukarki), 
SCSI lub USB. Złącze równoległe jest powszechnie dostępne, tanie i najczęściej dwukierunkowe, 
czyli pozwalające na transmisję danych do i z komputera. Przepustowość tego złącza nie jest 
rewelacyjna (ok. 150 - 800 KB/s) co ma wpływ na szybkość pracy skanera. Komputer jest 
najczęściej wyposażony tylko w jedno złącze równoległe, do którego zazwyczaj podpinamy 
drukarkę. Jeśli wi ęc to złącze jest już zajęte to potrzebna nam będzie dodatkowa 

 



przejściówka umożliwiająca podłączenie dwóch urządzeń. Zazwyczaj w taką przejściówkę 
wyposażony jest sam skaner, stąd drukarkę podłącza się do dodatkowego gniazda w skanerze. 
Skanery ze złączem SCSI wymagają specjalnego adaptera, w postaci dodatkowej karty 
rozszerzającej ISA lub PCI, poprzez którą będzie można skaner podłączyć do komputera. Skanery z 
tym złączem są wprawdzie droższe, ale za to zapewniają znacznie szybszy transfer. Do kontrolera 
SCSI oprócz skanera można podłączyć również inne urządzenia takie jak CD-ROM, dyski twarde, 
streamery itp. Konfiguracja złącza wymaga zarezerwowania osobnego przerwania IRQ oraz 
zastosowania tzw. terminatorów (biernych elementów zamykających łańcuch urządzeń SCSI). 
Najlepszą i najnowszą metodą połączenia jest złącze USB. Jest ono łatwe w instalacji i konfiguracji 
(plug and play). Pewnym ograniczeniem jest brak wsparcia ze strony niektórych systemów 
operacyjnych. Uwaga - skanery USB konfiguruje się w nieco odmienny sposób niż zwykle. W 
pierwszej kolejności instaluje się oprogramowanie, a dopiero w drugiej podłącza się sprzęt. 
Dopiero wówczas następuje definitywna instalacja sterowników. Od tego momentu można usuwać 
i przywracać połączenie ze skanerem bez restartu komputera. 

Skanery do filmów (negatywów) 

Skanery do filmów są na ogół niewielkie. Slajdy lub negatywy wprowadza się do nich przeważnie 
za pomocą specjalnej ramki obejmującej filmy pocięte na sześć klatek albo specjalnego adaptera, 
automatycznie wciągającego film. 
Niektóre modele mogą być wyposażone także w mechanizm pozwalający wprowadzać cały 
negatyw lub slajd 35 mm (takie rozwiązanie sprawdza się tam, gdzie skanuje się bardzo dużo 
zdjęć). Wewnątrz skanera znajdują się podobne elementy jak w modelu płaskim, a więc ruchomy 
lub stacjonarny element CCD o wysokiej rozdzielczości oraz lampa lub diody stanowiące źródło 
światła. 
W urządzeniach płaskich element CCD porusza się wzdłuż skanowanego materiału. Producenci 
skanerów do filmów 35 mm stosują także inną technikę, polegającą na tym, że to skanowany 
materiał porusza się w stosunku do CCD. W skanerach negatywowych nie stosuje się szyby 
chroniącej CCD przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem (skanowany materiał wprowadzany 
jest do wnętrza urządzenia). 

Rozdzielczość a głębia barw 

Różne zastosowania wymagają różnych rozdzielczości, głębi kolorów i formatów plików. Poniższa 
tabela zawiera informacje, jakie rozdzielczości, głębie koloru i formaty plików powinno się 
stosować do różnych zastosowań. 

 



Słowniczek 

Głębia kolorów - Wartość głębi kolorów podaje nam informację, jak wiele różnych odcieni barw 
jest w stanie rozpoznać skaner. Większa głębia kolorów wyrażana jest większą liczbą bitów. 
Jednobitowa głębia kolorów odpowiada dwóm kolorom: czarnemu i białemu, ośmiobitowa głębia 
kolorów oznacza już 256 kolorów, 24 bitowa około 16,8 miliona kolorów. Skaner z 30 lub 36 
bitową głębią kolorów jest w stanie wydobyć szczegóły ze zdjęć o małym kontraście. 

Rozdzielczość optyczna - gęstość elementów światłoczułych na listwie przesuwanej nad 
skanowaną ilustracją. Im jest ich więcej, tym więcej szczegółów jest w stanie wychwycić skaner. 
Rozdzielczość zazwyczaj podawana jest w postaci dwóch liczb (np. 300x600 dpi), i pierwsza z nich 
jest najważniejsza. Odnosi się do liczby elementów skanujących znajdujących się na jednym calu 
powierzchni elementu CCD. Każdy z takich elementów tworzy jeden piksel informacji w osi 
poziomej. Druga liczba oznacza odległość (lub krok), o jaką ramię przesuwa się pomiędzy 
ekspozycjami. Liczba 600 dpi oznacza, więc że każda nowa próbka jest tworzona co 1/600 cala. 
Sąsiadujące odczyty mogą zachodzić na siebie, nie wnosząc nowych danych. Szukając skanera 
warto zwrócić uwagę, który współczynnik oznacza rozdzielczość optyczną, gdyż niektórzy 
producenci odwracają kolejność danych - umieszczając na początku krok głowicy. 

Rozdzielczość interpolowana - umiejętność sztucznego podwyższania rozdzielczości 
otrzymywanego obrazu cyfrowego. Między dwa wczytane punkty obrazu wstawiane są kolejne, 
których jasność i kolor wyliczone są przez program na podstawie wartości punktów sąsiednich. 
Zwiększanie rozdzielczości interpolowanej zwiększa wielkość ilustracji, lecz obraz nie zawiera 
przez to więcej szczegółów. 

Rozpoznawanie pisma (OCR lub ICR) - optyczne rozpoznawanie znaków z graficznego 
wizerunku liter. Dzięki programowi OCR możemy ilustrację zawierającą tekst przetworzyć w 
dokument tekstowy, który można otworzyć i dowolnie edytować edytorem tekstu, co prawda 
wymaga to zwykle dodatkowo naszej ingerencji ponieważ program często myli się w przypadku 
podobnych liter (1 ~ ł), lub gdy tekst jest np. wyblakły, ale i tak lepiej dokonać drobnych poprawek 
niż ręcznie wklepywać w klawiaturę kilkustronicowy tekst. Oczywiście dotyczy to przede 
wszystkim tekstów drukowanych, gdyż szansa na odczytanie przez skaner naszych, lub cudzych, 
ręcznych bazgrołów jest raczej minimalna, chociaż niektóre programy OCR mają opcję uczenia. 
(Przy zakupie warto zwrócić uwagę czy program OCR rozpoznaje polskie znaki, ogonki i czy 
umożliwia rozpoznawanie tekstu znajdującego się w tzw. kontrze, czyli biały tekst na czarnym tle.) 

Oprogramowanie (sterownik) - program odpowiadający za efektywność procesu skanowania 
(kalibracja, podgląd w trakcie preskanu, wielozadaniowość podczas skanu, płynna regulacja 
rozdzielczości, skalowanie obrazu) komfort pracy, oraz czasochłonność. Obecnie podstawowym i 
ogólnie przyjętym sposobem komunikacji programów z połączonymi do komputera urządzeniami 
graficznymi jest standard TWAIN (Technology Witchout An Interesting Name). Cenna jest np. 
możliwość ustawienia wysokości progu oddzielającego elementy „czarne"" od „białych" w trybie 
skanowania monochromatycznego, która jest szczególnie istotna podczas skanowania tekstu z 
barwnych materiałów źródłowych, wydrukowanych na kolorowych tłach lub cieniach. 

Kalibracja - regulacja przetwarzania informacji o obrazie mająca na celu zapewnienie 
maksymalnej zgodności przedstawianych kolorów z oryginalnymi barwami. 

 


