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اسكنر مناسب در يك نگاهاسكنر مناسب در يك نگاهاسكنر مناسب در يك نگاهاسكنر مناسب در يك نگاهمشخصاتمشخصاتمشخصاتمشخصات

اسكنر اسكنر اسكنر اسكنر 

اسكنرها داراي مدل ها ي . شده است اسكنر در ساليان اخير در اغلب ادارات و موسسات متداولاستفاده از

.متفاوتي مي باشند 

اسكنرهاي فوق داراي قابليت هاي . اين نوع اسكنرها ، روميزي نيز ناميده مي شوند: اسكنرهاي مسطح 

. فراواني بوده و از متداولترين اسكنرهاي موجود مي باشند

در اسكنرهاي فوق .اين نوع اسكنرها نظير يك چاپگر قابل حمل عمل مي نمايند. Sheet-fedاسكنرهاي 

.هد اسكنر ثابت بوده و در عوض سند مورد نظر براي اسكن ، حركت خواهد كرد

وژي بكار گرفته شده در اسكنرهاي مسطح استفاده مي اسكنرهاي فوق از تكنول. Handheldاسكنرهاي 

. از نيروي انساني استفاده مي گردددر اسكنرهاي فوق در عوض استفاده از يك موتور براي حركت. نمايند

با . از اسكنرهاي عظيم فوق ، مراكز انتشاراتي معتبر و بزرگ استفاده مي نمايند. اسكنرهاي استوانه اي 

. هاي فوق مي توان تصاوير را با كيفيت و جرئيات باال اسكن نموداستفاده از اسكنر

در ادامه به . ايده اوليه تمامي انواع اسكنرها ، تجزيه و تحليل يك تصوير و انجام پردازش هاي مربوطه است 

. مي باشند ، خواهيم پرداخت در اين زمينهمتداولترين نوعكهبررسي اسكنرهاي مسطح
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كنرهامباني اس

:يك اسكنر مسطح از عناصر زير تشكيل شده است 

CCD Charge-Coupled device Array

آينه ها 

هد مربوط به اسكن 

صفحه شيشه اي 

المپ 

لنز 

فيلترها 

روكش 

Stepperموتور 

Stabilizerتثبيت كننده 

تسمه 

منبع تغذيه 

پورت هاي اينترفيس 

مدار كنترل كننده 
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. ا از نماي نزديك نشان مي دهدرCCDشكل زير 

. رايج ترين تكنولوژي براي اخذ تصاوير در اسكنرها است CCD. است CCDهسته اساسي يك اسكنر 

CCD به الكترون ) نور ( كه عمليات تبديل تصاوير شامل مجموعه اي از ديودهاي حساس نوري نازك بوده

هر يك از ديودهاي . ناميده مي شوندPhotositesديودهاي فوق ،. را انجام مي دهد) شارژ الكتريكي ( ها 

به تصوير اسكن شده از طريق مجموعه اي از آينه ها ، فيلتر ها و لنزها. فوق حساس به نور مي باشند

CCDاقعي عناصر فوق به مدل اسكنر بستگي دارد ولي اصول اغلب آنها يكسان پيكربندي وخواهد رسيد

است 

نحوه اسكن تصاوير

:عمليات زير مراحل اسكن نمودن يك تصوير را توضيح مي دهد 

درون . مورد نظر را بر روي سيني شيشه اي قرار داده و روكش مربوط را بر روي آن قرار دهيد) سند ( متن 

روكش يك زمينه يكسان را فراهم . كنرها سفيد بوده و در برخي ديگر سياه رنگ است روكش در اغلب اس

كرده تا نرم افزار اسكنر قادر به استفاده از يك نقطه مرجع براي تشخيص انداز سندي باشد كه اسكن مي 

در اكثر اسكنرها مي توان روكش فوق را در زمان اسكن يك شي حجيم نظير يك كتاب قطور ، . گردد

.در شكل زير المپ فلورسنت مشاهده مي گردد. آن را كنار گذاشت "ستفاده نكرده و عمالا
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فوق در اسكنرهاي قديمي المپ. سند استفاده مي گردد) نوراني كردن ( يك المپ بمنظور روشن نمودن 

از نوع فلورسنت بوده و در اسكنرهاي جديد از المپ هاي زنون و يا المپ هاي كاتدي فلورسنت استفاده مي 

.گردد

هد اسكن توسط يك تسمه . هد اسكن را تشكيل مي دهند) CCDآينه ها ، لنزها ، فيلتر و ( تمام مكانيزم 

. نظر براي اسكن ، حركت خواهد كردبه آرامي در طول سند مورد متصل استStepperكه به يك موتور

متصل بوده تا اين اطمينان بوجود آيد كه در زمان ) Stabilizer("تثبت كننده "هد اسكن به يك ميله 

( Passيك "زمانيكه يك مرتبه بطور كامل سند ، اسكن گردد عمال. اسكن هد مربوطه تكان نخواهد خورد

.يت كننده را نشان مي دهدشكل زير ميله تثب.شده است سپري) فاز 

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

WWW.IRANMEET.COM

WWW.IRANMEET.COM

www.irpdf.com
www.irpdf.com
WWW.IRANMEET.COM
WWW.IRANMEET.COM


8WwW.NiaziSoft.blogfa.CoM                                

در برخي اسكنرها . به آينه ديگر منعكس مي گرددتصوير موجود بر روي سند توسط يك آيينه زاويه اي

هر يك از آيينه . سكنرها از سه آيينه استفاده مي نماينداز دو آينه استفاده مي گردد ، برخي ديگر از ا"صرفا

. فراهم گردد خميده شده تا امكان نمركز بهتر بر روي تصوير براي انعكاسها

لنز از طريق يك فيلتر بر روي تصوير در . آخرين آيينه ، تصوير را بر روي يك لنز منعكس خواهد كرد

CCDو لنز مربوطه نشان داده شده است ) سه عدد( ها در شكل زير آيينه . متمركز خواهد شد.

برخي از اسكنرها براي اسكن يك سند . داردسازماندهي فيلتر و لنزها ، متفاوت بوده و بستگي به نوع اسكنر

CCDبين لنز و ) قرمز ، سبز ، آبي ( در هر فاز از يك فيلتر متفاوت . نماينداز سه فاز استفاده مي 

در نهايت نرم افزار مربوطه نتايج بدست آمده در هر فاز را با يكديگر تركيب تا تصوير .استفاده مي گردد

لنز . ي گردندمورد نظر در يك فاز اسكن مدر اكثر اسكنرهاي جديد ، سندهاي. تمام رنگي نهائي بوجود آيد

( هر يك ازبخش هاي فوق از طريق يك فيلتر . مورد نظر را به سه بخش تقسيم مي نمايد) سند ( تصوير 

در ادامه اسكنر داده هاي هر . مستقر مي گردندCCDاسكن و در يك ناحيه مجزا در ) قرمز ، آبي ، سبز 

. شدبخش را با يكديگر تركيب و تصوير تمام رنگي نهائي ايجاد خواهد 
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وضوح تصوير و درون يابي

اكثر اسكنرهاي . اسكنرها داراي مدل هاي متفاوت با توجه به دقت وضوح تصوير و شفافيت مي باشند

مربوط به Dpi. مي باشند ) 300Dpi(Dot perinch* 300مسطح داراي حداقل وضوح تصوير 

با دقت CCDاز ) رخ نمونه برداري نXجهت ( در يك سطر اسكنر توسط تعدادي از سنسورهاي موجود

300*300اگر دقت "مثال.مشخص مي گردد)نرخ نمونه برداري Yجهت ( Stepperمضاعف موتور 

dpi باشد ، و اسكنر يك صفحهA4 ، را اسكن نمايدCCD سنسور بوده كه در هر سطر 2550داراي

1650ر از سنسورهاي فوق و در مجموع يك اسكنر تك فازه داراي سه سط. افقي سازماندهي مي گردند

در مثال فوق قادر به حركت در گام هائي به اندازه يك سيصدمStepperموتور . سنسور را دارا خواهد بود

سنسور در هر 5100به ميزان CCDداراي يك آرايه 600* 300يك اسكنر با دقت . ، اينچ خواهد بود 

.را نشان مي دهدstepperشكل زير موتور . سطر خواهد بود

اسكنري كه از المپ زنون و لنزهاي با كيفيت . ارتباط مستقيم با كيفيت لنز و منبع نور داردميزان شفافيت

شفاف تر نسبت به اسكنري كه از المپ هاي فلورسنت يك تصوير با كيفيت و "باال استفاده مي نمايد ، قطعا

.و لنزهاي معمولي استفاده مي كند ، ايجاد خواهد كرد

، فرآيندي است كه نرم افزارهاي اسكن استفاده تا از طريق آن آگاهي ) Interpolation(درون يابي 

هاي اضافه اي استفاده بدين متظور از پيكسل. ودانش خود را نسبت به دقت و وضوح تصوير افزايش دهند
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اگر اسكنري از بعد سخت افزاري "مثال. پيكسل هاي اصافه معدل پيكسل هاي همجوار مي باشند. مي گردد

در اين حالت نرم افزار يك . خواهد بود600* 300باشد ، دقت درون يابي معادل 300*300داراي دقت 

.انجام خواهد دادCCDر پيكسل را بين هر پيكسلي كه اسكن مي گردد توسط يك سنسو

Bit Dept ،

واژه فوق به تعداد رنگ هائي كه اسكنر . يكي ديگر از اصطالحاتي است كه در رابطه با اسكنر مطرح مي شود

) True color(هر پيكسل بمنظور توليد رنگ هاي استاندارد . قادر به توليد آنها مي باشد ، اطالق مي گردد

. بيت نياز دارد24به 

تصويرارسال

براي اتصال اسكنر به . پس از اسكن يك تصوير ، مي بايست تصوير اسكن شده به كامپيوتر منتقل گردد

:كامپيوتر سه گزينه متفاوت وجود دارد 

) كندترين روش ارسال تصوير خواهد بود ( استفاده از پورت موازي 

برد اصلي نصب مي گردد، استفاده كه بر رويSCSIيك كارت اختصاصي ازاسكنرها.SCSIاستفاده از 

.مي نمايند

. باشدUSBاسكنرمي بايست داراي يك كانكتور از نوع . USBاستفاده از پورت 

.شكل زير نمونه اتصاالت يك اسكنر را نشان مي دهد
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درايور فوق مسئول تبين نحوه ارتباط با . استفاده از اسكنر ، مي بايست درايور مربوطه نصب گرددبمنظور

درايور . براي صحبت كردن استفاده مي نمايندTWAINاكثر اسكنرها از زبان . اسكنر خواهد بود

TWAINبرنامه هائي كه استاندارد ( نظير يك اينترفيس بين برنامه هاTWAINنمايند را حمايت مي (

برنامه ها نيازي به آگاهي از جزئيات عملكرد يك اسكنر بمنظور ايجاد در اين راستا. و اسكنر عمل مي نمايد

را TWAINنرم افزار فوق استاندارد ( با استفاده از برنامه فتوشاپ "مثال. ارتباط با آن نخواهند داشت

را صادر و از نتايج بدست آمده در محيط مي توان بسادگي فرمان اسكن يك تصوير) حمايت مي نمايد

كردفتوشاپ استفاده

.اي است براي تصويربرداري از سندي كاغذياسكنر يا پويشگر وسيله

باشند و كمپانيهاي توليد كننده اسكنر همان هايي براي ورود عكس يا متن به رايانه مياسكنرها دستگاه

اي كه در در محفظه. اسكنرها شمايلي مانند دستگاه فتوكپي دارند. ها هستندچاپگركمپانيهاي توليد كننده 

اگر ما بخواهيم متني را وارد . شودگيرد تصوير يا متن مورد نظر در كامپيوتر وارد ميآن كاغذ قرار مي

در پشت اسكنر دو . ها و نرم افزارهاي مخصوص تبديل به متن كنيمتصوير را با برنامهكامپيوتر كنيم بايد

شود و به ديگري فيشي از طرف چاپگر خروجي وجود دارد كه به يكي از آنها از طرف رايانه فيشي متصل مي

.رنگ فيش خروجي اسكنر هم آبي است. شودمتصل مي
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اسكنر نوري

تفاده از تجهيزات نوري، كاغذ يا هر نوع سند ديگر را پويش كرده و الگوي يك دستگاه ورودي كه با اس

نويسهقابل استفاده براي نرم افزار تشخيص ) رقومي(حاصله را به سيگنال ديجيتال ) يا رنگي(تاريك وروشن 

متداولترين نوع پويشگرها، پويشگر مسطح است كه اسناد به طور ثابت . كنديا نرم افزار گرافيكي تبديل مي

كند؛ به عبارتي اين دستگاهها شبيه گيرندد و بخش پويش در طول آن حركت ميروي ان قرار مي

هاي كاغذ را به طرف داخل ، برگهدورنگاري پويشگرهاي ديگر، مانند دستگاهها. دستگاههاي فتوكپي هستند

برخي از پويشگرهاي تخصصي، با دوربين . دهندكشيده و از روي بخش پويش كه ثابت است عبور مي

قابل ) رقمي(اين نوع پويشگرها، سيگنال ويدئويي را به سيگنال ديجيتال .كنندويدئويي استاندارد كار مي

يكي از انواع متداول پويشگر، پويشگر دستي است كه كاربر آن . كنندپردازش براي نرم افزار رايانه تبديل مي

چند اين پويشگرها ارزان قيمت هستند اما سطح پويش آنها به . كشدرا در دست خود گرفته و روي سند مي

شودسانتي متر محدود مي

.اسكنر يكي از تجهيزات جانبي مهم در كامپيوتر محسوب مي گردد 

كاربراني كه با تصاوير سروكار داشته و تمايل به نشر حرفه اي آنان را دارند، مي توانند با استفاده از اسكنر 

ا بكارگيري نرم افزارهاي ويرايش تصاوير مورد نظر خود را اسكن و در ادامه پس از ايجاد محتوي ديجتال ، ب

در صورتيكه قصد ارسال يك عكس كه توسط . تصاوير،عمليات دلخواه خود را بر روي تصاوير انجام دهند 

گرفته شده است را براي دوستان خود از طريق يك نامه الكترونيكي ) غيرديجيتال ( دوربين هاي معمولي 

نظر را بكمك اسكنر ، پويش و پس از تبديل به محتوي داشته باشيم ، مي بايست در ابتدا عكس مورد 

در موارديكه قصد ايجاد يك . ديجيتال ، آن را بعنوان يك فايل ضميمه همراه نامه الكترونيكي ارسال نمود

، مي توان از اسكنر استفاده ... ) جزوات درسي ، كتب و "مثال( نسخه ديجيتال از اطالعات را داشته باشيم 

در ). اسكن متون و تبديل آن به محتوي ديجيتال ، امكان ويرايش آنان نيز فراهم مي گردد پس از. ( نمود
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اين مقاله قصد داريم به برخي از پرسش هاي متداول در زمينه انتخاب يك اسكنر پاسخ داده و از اين رهگذر 

.با ضوابط و معيارهاي انتخاب مناسب يك اسكنر بيشتر آشنا شويم 

جايگاه اسكنر

خوشبختانه . كيفيت خروجي ، سرعت و قيمت بستگي دارد: انتخاب يك اسكنر به عواملي متفاوتي نظير 

2400دقت : اكثر اسكنرهائي كه داراي قيمت متعادل و مناسبي مي باشند از امكانات پيشرفته اي نظير

اغلب . رند بهره مي گيUSB 2.0و پورت هاي transparency، آداپتورهاي ) dpi( نقطه در اينچ 

نقطه در 2400اسكنرهائي كه با كاربرد خانگي و غيرحرفه اي طراحي شده اند، داراي دقت تصويري معادل 

توليد . اينچ بوده كه كاربران را قادر مي سازد با كيفيت مناسب، تصاوير مورد نظر خود را اسكن نمايند

، سعي ) عناصر كليدي ( ه شده در اسكنرهاكنندگان در مقابل ايجاد تغييرات در عناصر سخت افزاري استفاد

، با HPشركت "مثال. مي نمايند با ارائه امكانات جانبي، زمينه استفاده آسان از آنان را فراهم نمايند 

اينچ ، امكان اسكن سريع تصاوير را در اختيار كاربران قرار داده است 6در 4افزودن يك تغذيه كننده عكس 

جديد ، داراي امكانات مناسب نرم افزاري بمنظور حمايت و بكارگيري پتانسيل اكثر سيستم هاي عامل . 

.هاي ارائه شده توسط اسكنرها مي باشند 

ويژگي ها ي مهم

:از مهمترين ويژگي هاي مرتبط با اسكنر ، مي توان به موارد زير اشاره نمود 

6در 4و يا 5در 3و يا چاپ تصاوير بمنظور اسكن و استفاده از تصاوير در صفحات وب : دقت المپ تصوير 

 OCR)Optical characterبراي اسكن متن با استفاده از . نقطه در اينچ كافي خواهد بود100، دقت 

recognition ( در صورتيكه قصد ايجاد .نقطه در اينچ استاندارد بوده و كفايت خواهد كرد 300، دقت

نمائي تصاوير كوچكتر وجود داشته باشد ، مي بايست اسكنري با و يا بزرگ) اينچ 10در 8( تصاوير بزرگتر 

تصاويري كه داراي دقت بيشتري مي باشند ، از انعطاف . نقطه در اينچ انتخاب گردد 2400يا 1200دقت 
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مناسبي در زمان ويرايش برخوردار بوده و فضاي بمراتب بيشتري را در زمان ذخيره شدن بر روي هارد 

نقطه در اينچ مي باشد ، 1200اينچ كه داراي دقت 6در 4يك تصوير "مثال. ند كردديسك، اشغال خواه

بمنظور اسكن اينگونه تصاوير، زمان زيادي نيز صرف . مگابايت را اشغال خواهد كرد 25فضائي معادل 

.خواهد شد 

.transparencyآداپتور 

يك منبع نور كه در بين ( نياز خواهد بود transparencyدر زمان اسكن اساليد و يا فيلم به يك آداپتور 

و يا ) جزء الينفك در زمان ساخت ( آداپتورهاي فوق ، مي توانند بهمراه اسكنر). فيلم تابانده مي شود 

.بعنوان يك ماژول جداگانه ارائه گردند 

ول آنان زياد مي بمنظوراسكن متون با حجم باال و يا تصاويري كه ط) : ADF( تغذيه كننده اتوماتيك سند 

شركت هاي . ، استفاده از يك تغذيه كننده اتوماتيك سند ، مفيد خواهد بود) بيش از سطح اسكنر ( باشد

HP و ميكروتك ، در برخي از مدل هاي جديد خود ازADF)Automatic document feeder (

.استفاده نموده اند 

:اينترفيس 

مي باشند ، توليد كنندگان اسكنر نيز اقدام به ارائه USB 2.0ت بموازات ارائه مادربردهائي كه داراي پور

در صورت عدم وجود . ( اسكنرهائي نموده اند كه از پورت فوق بمنظور ارتباط با كامپيوتر استفاده مي نمايند 

در آزمايشات انجام شده بر روي برخي از ) . استفاده نمود USB 1.0مي توان از پورت USB 2.0پورت 

جهت ارتباط با كامپيوتر استفاده مي نمايند ، تفاوت سرعت مشهودي ، USB 2.0هائي كه از پورت اسكنر

را دارا مي Firewireسرعت و قيمت اسكنرهائي كه امكان استفاده از پورت هاي . مالحظه نگريده است 

.باشند ، بمراتب بيشتر مي باشد
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و ذخيره سازي آنان مي باشد را عمق رنگ گفته و تعداد رنگ داده كه اسكنر قادر به تشخيص : عمق رنگ 

قادر به اخذ داده "با توجه به اينكه ، اسكنر معموال. بر حسب بيت در هر پيكسل ، اندازه گيري مي گردد 

ئي بمرابت بيش از ميزاني است كه درايو آن مي تواند ذخيره نمايد ،يك شناسه ديگر به مشخصه عمق بيت 

بيت داخلي و يا رنگ سخت افزاري ، كه مشخص كننده ميزان داده ئي است كه 48: نظير . اضافه مي شود 

كه مشخص كننده ميزان داده ئي است True Colorاسكنر قادر به تشخيص آنان مي باشد و خارجي يا 

بيت خارجي عمق رنگ ، 24در اكثر موارد ، استفاده از . كه درايو اسكنر قادر به ذخيره سازي آنان مي باشد

.فايت خواهد كردك

:تكنولوژي سنسور 

 Chargeتكنولوژي اول ، : اسكنرهاي صفحه تخت ، داراي يكي از دو نوع تكنولوژي سنسور مي باشند 

couple device)CCD ( و تكنولوژي دومContact Imagesensor)CIS ( ناميده مي شود ، .

CCDتكنولوژي . ال نيز استفاده مي گردد يك تكنولوژي قديمي تر بوده كه از آن در دوربين هاي ديجت

CISكيفيت تصاوير اسكن شده .در اسكنرها استفاده و يك رويكرد جديد در اين زمينه مي باشد "اخيرا

، پائين تر است بوده ولي در مقابل ، اسكنرهائي كه از تكنولوژي فوق استفاده مي CISتوسط تكنولوژي 

CCDآنان بمراتب كمتر از اسكنرهائي است كه از تكنولوژي نمايند ، كوچكتر شده و ميزان برق مصرفي 

.استفاده مي نمايند

: نوع اسكنر ا

علت اين نامگذاري بدليل اين است كه سطح اسكن بصورت . اكثر اسكنرهاي موجود ،از نوع تخت مي باشند 

صفحه اي در اسكنرهاي فوق ، تصوير مورد نظر براي اسكن بر روي سطحي تخت و بين. تخت مي باشد 

عالوه بر اسكنرهاي تخت ، اسكنرهاي ) . نظير دستگاه كپي . ( شيشه اي و درب اسكنر قرار مي گيرد 

، اسكنرهاي دستي ، اسكنرهاي عكس و تجهيزات جانبي Sheet-fedاسكنرهاي . ديگري نيز وجود دارد 
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ز ساير اسكنرهاي موجود چندكاره شامل تركيب چاپگر ، اسكنر و فاكس درون يك دستگاه ، نمونه هائي ا

كاربرد اصلي . با توجه به نياز كاربران مطرح و بسرعت متداول گرديدندSheet-fedاسكنرهاي . مي باشد 

.اسكنرهاي فوق ، اسكن متون مي باشد 

تمامي اسكنرها بهمراه نرم افزارهاي الزم بمنظور خواندن يك شي ، گرفتن تصوير و انتقال آن به : نرم افزار 

پس از ارسال يك تصوير به درون كامپيوتر ، ممكن است با توجه به نوع . كامپيوتر عرضه مي گردند درون 

اكثر . ، به نرم افزارهاي ديگري نياز باشد ) تغيير اندازه ، ويرايش ، افكت ، تنظيم نور و رنگ ( نياز خود 

تعداد زيادي از اسكنرها نيز بهمراه . نداسكنرها بهمراه نسخه هائي از نرم افزارهاي ويرايش تصاوير ارائه شده ا

با استفاده از نرم افزار فوق ، مي توان يك متن نوشته شده را اسكن و . ارائه مي گردند OCRيك نرم افزار 

.آن را به متن مورد نظر بمنظور ويرايش در كامپيوتر تبديل نمود 

وضوح تصويردقت

. نر، دقت وضوح تصوير و المپ تصوير اسكنر خواهد بودترين پارامترهاي دخيل در خريد اسكيكي از مهم

.شودبراي اين منظور استفاده مي"نقطه در اينچ "يا DPI(Dot Per Inch(واحد 

براي اسكن متون و . نقطه در اينچ كافي خواهد بود100دقت ) 6*4يا 3*5(براي اسكن يك تصوير معمولي 

مناسب است و براي DPI300دقت Optical character recognition (CR(افزارهاي استفاده در نرم

بنابراين يك اسكنر با . خواهد بود2400تا 1200نمايي، نياز به دقت اسكن تصاوير براي چاپ يا بزرگ

.مناسب خواهد بود1200*2400يا 1200* 600وضوح تصوير 
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Transparency

اين . مجهز باشدTransparencyايد به يك آداپتور اگر قصد اسكن اساليد يا فيلم را داريد، اسكنر شما ب

. آداپتور ممكن است بر روي خود اسكنر نصب شده باشد يا به صورت يك وسيله جانبي به اسكنر اضافه شود

هاي دوربين براي اسكن نگاتيو و عكسTransparencyاز يك آداپتور Epsonها مانند برخي شركت

.ي كاركردهاي خانگي و كوچك مناسب باشدتواند براكنند كه مياستفاده مي

ADF تغذيه كننده اتوماتيك سنديا

Automatic document feeder. (ممكن است كه شما تعداد زيادي سند براي اسكن داشته باشيد

)ADFدهديك قطعه براي تغذيه اتوماتيك اسكنر است كه به صورت خودكار سند را به اسكنر تحويل مي .

اي اسكنر از اين ويژگي برخوردارند و در نتيجه براي اسكن اسناد در حجم باال و سايز هبعضي از مدل

.پذيريد نيز بايد مدنظر قرار گرفته شودميADFحداكثر سندي كه يك . نامناسب مشكل نخواهيد داشت

Interface

نر انتخابي شما از چه نوع كه اسكاين. نياز داردInterfaceاسكنر براي ارتباط با كامپيوتر، به يك رابط يا 

هايي را كند و يا اينكه كامپيوتري كه قرار است اسكنر به آن متصل شود چه رابطرابطي استفاده مي

اگر كامپيوتر شما از . ترين عواملي است كه بايد به آن توجه داشته باشيدكند، يكي از مهمپشتيباني مي

USB2چرا كه سرعت و . كندد كه از اين رابط استفاده ميكند، حتما اسكنري انتخاب كنيپشتيباني مي

نيز از سرعت و دقت بااليي برخوردار است Firewireرابط . وجود داردUSBسادگي بسيار خوبي با پورت 

مدل هايي نيز وجود دارد كه از چند رابط . كنداما به همين نسبت قيمت بيشتري بر روي اسكنر تحميل مي

يا موازي و استفاده Parallelپورت. دهدكننده ميپذيري بيشتري به مصرفطافكنند كه انعپشتيباني مي
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اما از سرعت . توانيد براي رابط اسكنر داشته باشيدهاي ديگري هستند كه مينيز انتخابSCSIاز كارت 

.حتما در زمان انتخاب اسكنر مورد نظر خود نوع رابط اسكنر را سوال كنيد. كمتري برخوردارند

نگرعمق

گفته "عمق رنگ "ها است، اصطالحاً سازي آنهايي كه اسكنر قادر به شناسايي و ذخيرهبه تعداد رنگ

يك اسكنر مناسب بايد حداقل قادر به . شودگيري مياندازه"بيت در هر پيكسل "شود و با واحد مي

ر پيكسل را شناسايي بيت د48امروزه بسياري از اسكنرهاي خانگي تا . بيت رنگ باشد36شناسايي 

.كندكنند كه يك كيفيت اسكن مناسب را ارائه ميمي

اسكنرناحيه

. هاي ديگرييا اندازهA4 ،A3: مانند پرينتر بايد مشخص كنيد سندهاي شما در حدود چه سايزي هستند

يك برگ توانيد راحتي مياست كه به7/11در 5/8اي كه براي اسكن نياز خواهيد داشت، حداقل ناحيه

A4تر از اين اندازه، بديهي است كه براي سندهاي بزرگ. نيز مناسب است5/8*14اندازه . را اسكن كنيد

هاي قيمتي حداكثر اندازه ناحيه اسكن يك اسكنر يكي ديگر از مالك. بايد دنبال يك اسكنر مناسب باشيد

.است

هد اسكنتكنولوژي

دو . گيردو سرعت و كيفيت اسكن يك سند از آن منشأ ميهد اسكن، قلب يك اسكنر است كه تمامي دقت

Chargecouple deviceو Contact Image sensor (CIS(اسكن تكنولوژي مطرح براي هد

العاده اي و با دقت و كيفيت فوقبه مراتب كارائي باالتري داشته و غالب اسكنرهاي حرفهCCDهستند كه 

دارند CCDتري نسبت به ، حجم كوچكCISنرهاي داراي تكنولوژي اسك. با اين تكنولوژي سازگار هستند

كند، پشتيباني ميCCDكنم اسكنري كه از پيشنهاد مي. كننداي براي برق استفاده نميو از كابل جداگانه

.تهيه كنيد
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افزارنرم

يش سند داشته افزارهاي اسكن و ويرااي هم به نرمبه عنوان آخرين مالك انتخاب يك اسكنر، بايد اشاره

هاي افزاري قوي و با قابليتاما اگر نياز به نرم. شودافزار اسكن ارائه ميغالباً همراه اسكنر يك نرم. باشيم

داريد، از OCRافزار مناسب براي ويرايش سند داريد يا سند اسكن شما داراي متن است و نياز به يك نرم

.افزارهاي همراه اسكنر غافل نشويدنرم

خود از يك اسكنر را ليست كنيداتانتظار

اسكنر مورد . اگر قصد خريد يك دستگاه اسكنر را داريد، در اولين گام انتظارات خود را مرور و ليست كنيد

، اسكن )تخت، استوانه اي يا پرينتري(هايي داشته باشد؟ مدل اسكنر نياز شما دقيقاً بايد چه توانايي

پذيري مورد نياز شما براي اسكن، ن، وضوح تصوير يا اندازه دقت تفكيكسفيد يا رنگي، سايز سند اسكوسياه

، اسكن فيلم و نگاتيو، سرعت، تعداد )Firewireو USB ،SCSIموازي، (نوع رابط اتصال به كامپيوتر

.ترين مواردي هستند كه بايد براي خود مشخص كنيداسكن در دقيقه و عمق رنگ از مهم

بيشترقيمت= سرعت + خروجي كيفيت

هزار تومان براي 60توانيد اسكنرهايي در حدود قيمتي شما مي. فرمول باال در دنياي اسكنرها معروف است

ميليون 25هاي نجومي تا اي بايگاني اسناد قيمتمصارف خانگي پيدا كنيد و در مقابل اسكنرهاي حرفه

تفاوت اين دو نوع اسكنر در چيست؟. تومان دارند

ها و سرعت باالي اسكن در كار رفته در آنهاي بهپذيري رنگ، تكنولوژيت تفكيككيفيت خروجي و دق

هراندازه پول بدهيد، همان . دقيقه، پارامترهاي تاثيرگذار در انتخاب يك اسكنر با قيمت مناسب هستند

!خوريداندازه آش مي
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اسكنر مناسب در يك نگاهمشخصات

.پشتيباني كندUSB2پورتاز

.استفاده شده باشد CDDي هد اسكنازتكنولوژ

خواهد مناسب هر نوع كار حتي اسكن نمودن عكس به منظور چاپ آنDPI1200دقت وضوح تصويري

.بود

.ها، داراي راحتي و كيفيت بهتري هستنداسكنرهاي تخت، نسبت به ديگر مدل

.هاي كنترلي براي اسكن باشداسكنري انتخاب كنيد كه داراي دكمه

.كندبيت بر اينچ كيفيت اسكن رنگي را تضمين مي48نگ ردقت

.همراه اسكنر ارائه شود OCRويرايش سند و/ افزار اسكننرم
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