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Abstrakt

Dostatdo počítǎce obrázekna papí̌re je mírně složiťejší proces,nežjej stisknutímjed-
nohotlačítkanapapírvytisknout.P̌redpokládádůvěrnéseznámenís přístrojem,kterýorigi-
nálnípředlohunapapí̌re umí přečístdo digitální kopiev počítǎci, neboliskenerem,a s ně-
kolika pojmy, kterésprocesemskenovánísouvisí.A přesňe o němbudetentodíl seriálu.

Nejpoužívaňejší skeneryjsou deskové, exis-
tují ve verzíchjak pro amatéry, tak profesio-
nálnístudia.

Do digitálního převleku

Skenerje plnohodnotnýopaktiskárny — světlemsnímáinformacenapapí̌re a převádíje do di-
gitálnípodobynul a jednǐcek.Většinaskener̊u snímábarevně,zatovšakmálokteréjsouschopny
skenovatautomaticky několik stránekpapíruzasebou.Jakéjsouodrůdyskener̊u?

Nejpoužívaňejšími skeneryjsou stolní, deskové skenery, kterépracujístejňe jako kopírka:
Na skleňenoudeskusepoložípředloha(kterámůžebýt plastǐctější,nežje papír— kup̌ríkladu
propiska,brýle, akvarijní rybička),přikryje sea skenuje.Z pojízdnéhoramenaje svazkem pa-
prsk̊u vždysnímáncelý řádekbod̊u, při průchodupřescelousnímacíplochuje takosv̌etlencelý
dokument.Odraženésvětlo je optickou soustavou (zrcadla,čočky) usm̌erňenona elektronické
prvky CCD citlivé na světlo, kterépřevádí analogové informacez intenzity světla do digitální
podoby(viz obrázek).

P̌redch̊udcemstolníchskener̊u byly skeneryválcové,kdejsoupředlohypřipevněny naskle-
něnýváleca potérychleotá̌ceny kolemsnímacíhlavy. Stálesepoužívají v špǐckových grafic-
kých laboratǒrích, jsouvelmi drahé,zatoposkytují velmi dobrévýsledky - zejménadíky lepším
světelnýmsenzor̊umPMT namístoCCD.Nicméňednessestolnískeneryderoui dotétonejpro-
fesionálňejšíoblasti.
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Poslednímtypemskeneru,o kterémje vhodnésezmínit, je ruční skener. Vypadájako pře-
rostlámyš a přídomekruční je zdevíce nežvýmluvný — skenujememanuálnímposouváním
přístroje po originální předloze.Nutné je skenovat rovně a plynule, aby výsledekalespǒn za
něcostál.Ruční skenerje samožrejmě určenpro amatérsképoužitízanejnižšíceny, kup̌ríkladu
ses ním domamohouhrát děti, dnessevšakvyrábí i natolik levné deskové skenery, že ruční
skenerasizůstaneurčenvýhradňe pro mobilní použití.Rozlišeníje základníparametrskeneru,
kterýz velkéčástivypovídáo jehokvalitě - čím vyšší,tím lepší.Stejňe jako u tiskárenseudává
v jednotcedpi (dotsper inch), čímž oznamuje,kolik bod̊u budenaskenovánoz jednohopalce
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čtverěcního;nap̌ríklad300dpi znamená,žehranačtverceo délcejednohopalce(2,54cm)bude
zaznamenána300bodyv grafickémformátuobrázku.Neboli,skenersvyššímrozlišenímzazna-
menávícedetail̊u (někdyi zbytěcněmnoho)apři delšímčasesnímánípředlohy. Aby všenebylo
tak jednoduché,rozlišujemeu skener̊u dva typy rozlišení:

� Optické— nebolitaképravé rozlišení.Udává,kolik bod̊u skutěcně skener“vidí” — kolik
senzor̊umávměstnanýchv délcejednohopalce.Častoserozlišeníuvádíjako300x 600dpi
či 600x 200dpi, cožznamená,žev jednomsměrumáskenerskutěcně pouze300či 600
snímacíchsenzor̊u,nicméňev druhémsměrusnimi umípohybovatjemňeji, v 600či 1 200
mezikrocích.

� Interpolované— nebolidomyšlenérozlišení.Udává,kolik bod̊u si umí skenerdopǒcítat
z toho,co je skutěcně schopennasnímat.Je-li optickérozlišenískeneru300 dpi, ale my
snímámev rozlišení600dpi, výsledekmákaždýdruhýbodv horizontálními vertikálním
směru dopǒcítánjako prosťredníkz barevných hodnotbod̊u, kterébyly skutěcně naske-
novány. Výsledekje tedyz vícejak poloviny (i když rozumňe) vymyšlený.Interpolované
rozlišenímohoumít skenery, ažněkolikanásobňe vyššínežoptickérozlišení,obvykle až
4 800dpi či 9 600dpi.Snímánímv takovémrozlišenívšaknedostanemedetaily, kteréjsou
naoriginálupatrné,alepouzerozmazanýnáznakoriginálníchobrys̊u.

U skener̊u pátrámepo jejich optickémrozli-
šení,nenechejmesezmástvysokýmičísly in-
terpolace.

Kolik dpi potřebuji?

Platí pravidlo, že čím většískenovací rozlišenípoužijeme,tím většía tudíž i kvalitnějšídostá-
vámevýsledek.Neblahoustránkoutohotoprincipuje fakt,ževětšíobrázky zabírajímnohemvíce
místanapevnémdisku,a to většinouzcelazbytěcně, nap̌ríklad s detaily, kteréovšemv koněc-
némvýsledkulidskéoko neposťrehne.Našímcílemby tedymělobýt skenovánív conejmenším
rozlišení,kteréposkytujenámipožadovanoukvalitu. Ta seovšemvelmi odlišujepodleúmyslu,
cos naskenovanýmobrázkembudemechtítdělat:

� Obrázky budemeuchovávatv elektronické podob̌e a zobrazovat na monitoru.Nap̌ríklad
pro publikování na Internetuči jako soǔcástmultimediálníprezentace.Potomsi vysta-
čímesnízkýmrozlišenímv rozmezí75-80dpi, cožje vlastňemaximálnírozlišení,kteréje
schopnazobrazitvětšinamonitor̊u. Skenovánímve vyššímrozlišenípouzezískámenad-
bytěcnédetaily, kterémonitorneníschopenzobrazit.

� Obrázekbudemechtít natisknoutna běžnékancelá̌rské tiskárňe, nap̌ríklad jako deko-
raci v textovémdokumentu.Laserové či inkoustové tiskárny mají rozlišení300–600dpi,
nicméňeproskenováníje takovérozlišenízbytěcně vysoké— plněsi vystǎcímes třetino-
vým 100–200dpi, protoževyššídetailyv barevnýchpřevodechnevyniknou.
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� Obrázky určenéke kvalitnějšímutisku, nap̌ríklad do časopisǔci knihy, vyžadujírozlišení
vyšší (s ohledemna rozlišenítiskǎrskýchstrojů, které je kolem 2 500 dpi), od 250 do
300dpi.

� Kategorií samoupro sebeje skenování perokresby(lineart). Jelikož obrázk̊um chybíba-
revnábohatost,je nutnéje snímatv rozlišenívelmi vysokém,600–1200dpi počínaje,aby
výsledeknebylrozťrepaný,alejemný.Nutnostsnímánív takvysokémrozlišenívyvážíme
možnostískenovatpouzečernobílé,̌címžvýrazňeušeťrímediskovoukapacitu.

� Skenování textu na papí̌re, který budemechtít pomocípříslušnéhoprogramu(viz dále)
převéstopět natext a dálejej upravovat,provádímev rozlišení300dpi, v přípaďe malých
písmeneki 400dpi.

Vypsanápravidla v minulémodstavci platí pro získáníobrázkuv přibližně stejnévelikosti
jako byl originál.V přípaďe,ževýslednýobrázekpožadujemevětšíči menší,musímeodpovída-
jícím způsobemsnímatpředlohuvevyššímči nižšímrozlišení.Chceme-liobrázekdvakrátvětší,
použijemedvojnásobnérozlišení;propolovičnívýsledekvystǎcímespolovičnímdpi.

Skenujemev rozlišeníodpovídajícímpoužití
výslednéhoobrázku.

Obrázkové leporelo

Skenovánífotografie13x9cm(Jinďricův Hradec).1

40dpi

Velmi nízkérozlišení,obrázekmározměryvhodnémaximálňeproukázkunawebu.

1uvedenéinformaceo počtubodů napalecsetýkají púvodnítištěnéverzečlánku.JK
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75dpi

Vhodnýpropublikacinawebu, pro tisk vestoprocentnívelikosti je všakstálemalý.

150dpi

Vhodnýk tisku,namonitoruje dvojnásobňevětšínežoriginál.
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300dpi

Kvalita vynikající pro tisk v časopise(ve stoprocentnívelikosti),celý obrázeksejiž namonitor
nevejde.Zde je již pouzevýřez— 300dpi je optickérozlišenískeneru,takžetoto jsouveškeré
detaily, kteréskenerrozezná.

600dpi

Obrázekje již více jak z poloviny domyšlen,nicméňe natolik šikovně, že to ješťe není moc
poznat.
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1200dpi

Nyní je obrázekevidentňe rozmazán.V tomtorozlišenílzevšakdob̌resnímatperokresbu.

Co násještě zajímá?

Rozlišenímskenerusicejehovlastnostizǎcínají,avšakzdalekanekončí. P̌redkoupískeneruse
s ohledemnacenuzajímámeješťeo následujícívlastnosti:

� Bitová hloubkasnímání— říká, kolik bitů je vyhrazenopro uloženíjednohobodu.P̌ri
snímáníbarevných obrázk̊u obvykle pracujemev 24bitové hloubce,neboli pravých bar-
vách(true color), kde lze namíchataž 16,7miliónů různýchbarev. Některéskeneryna-
bízí hloubkui 30 či dokonce36 bitů, ty všakpro amatérapředstavují zbytěcnéplýtvání
diskové kapacity. Jevhodnémít monitornastavenýve stejnébarevnéhloubce,jakou sní-
mámeobrázky. V přípaďe,žebarevnápaletaobrazovky budenižšínežsnímanéhoobrázku
— nap̌ríkladpouze8bitová(256různýchbarev) —, budevýsledekzobrazennekorektňea
nepoznáme,zdaje naskenovánsprávňe.

� Oblastsnímání— je jednodušemaximálnívelikostobrázku,který můžebýt naskenován
najednou.U stolníchskener̊u oblastobvykle pojmepapírformátuA4. Většípředlohymů-
žemeskenovatpo částechs určitými přesahy, podlekterýchje příslušnéprogramydokáží
slepitdohromady.

� Rychlostskenování — budeme-liskenerpoužívat částo,měli bychompřihlédnouti k to-
muto parametru.Bohužel,uváďenéhodnotyrychlosti pohyblivéhoramenanevypovídají
o skutěcnosti,kteráje závislánarozlišení,bitovéhloubcea velikosti vyrovnávacípam̌eti.
Nejlepšíje vyzkoušetsi rychlostskenováníješťepředkoupískeneru.

� Komunikǎcní rozhraní — skenerpoťrebujemepřipojit k počítǎci a nabízíseněkolik mož-
nostírozhraní.Nejrychlešívolbou je SCSI.To alevětšinaosobníchpočítǎců nemá,a tak
pro domácípoužitísenabízípomalýparalelníport,který by všakměl být časemvytlačen
univerzálnímsériovým rozhraním(USB).
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� Ovladǎceskeneru— dnesvycházízestandarduTwain,kterýpřesňepopisujekomunikaci
mezi skenerema aplikací.Díky tomu je možnévětšinuskener̊u bezproblémupoužívat
s většinouprogram̊u, tedydorozumísemeziseboui konkureňcnívýrobky.

� Kalibrační software — zajišt’uje, žebarvyoriginálnípředlohy, naskenovanéhoobrázkua
poslézei jehovytisknutékopiebudoustálestejné,neboli oranžová budepǒrádoranžová
apod.,cožpo přechodechmezirůznýmibarevnými modely(RGB,CMYK) častoneplatí.
Kalibracivyužijeme,pokudto seskenovánímmyslímeprofesionálňevážňe.

� Dodávanýsoftwarepro skenování — takéneopomineme.Kroměaplikace,vekteréprová-
dímesamotnýprocesskenovánípředlohy, bývádobrýmzvykempřibalit keskenerui cenné
programyproeditováníobrázk̊u, kreslení̌ci propřeváďenípísmaz obrázkudotextu, který
můžemedáleeditovat ve svémoblíbenémtextovémprocesoru(a efektivněji uložit). Pro
poslednítyp aplikacesepoužívázkratkaOCR(OpticalCharacterRecognition).

Nebojte se před koupí si skener po všech
stránkáchpǒrádňevyzkoušet.
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Fígleseskenerem
� Zapomňeli jsme zapnoutskenerpři startupočítǎce?Pakliže mámeskenerpro rozhraní

SCSIaoperǎcnísystémWindows95/98,nemusímepropřipojenískenerupočítǎc restarto-
vat.Skenermůžemeklidně zapnout.V Ovládacíchpanelech,složceSystéma následovně
záložceSprávcezǎrízení se nacházípoložkaŘadǐce SCSL,kde si příslušnýskenerna-
jdemea stisknemetlačítko obnovit. Nyní by měl být skenerinicializován.Ve Windows
NT najdemeobdobnoufunkci ve složcePásková zǎrízení.Uvedenýpostupnefungujepro
skenerypřipojenépřesparalelníport,nicméňeněktěrí výrobcik nim dodávají utilitu sob-
dobnoufunkcí.

� Naskenovaný obrázekmá na sob̌e nějakéněcistoty?Na vině můžebýt špinavé sklo, na
kteréje předlohapokládánaa potomje pomocsnadná— sklo řádňe vyčistit. Lze použít
běžnéčistícíprosťredky načišťeníoken.

� Jakzjistímehodnotudpi, kteroumámepoužít,abynaskenovanýobrázekměl ší̌rku třeba
800 bod̊u? Menšímmatematickýmvýpočtem.Změ̌ríme si ší̌rku předlohy— použijeme
fotografii, ta mě̌rí 13 cm. JakožtoEvropanémámesmůlu, žeúdajmusímepoďelit číslem
2,54,abychomzískali rozměr v palcích— výsledekje přibližně 5 palc̊u. Ted’ již stǎcí
spǒcítat800/5=200,nebolimusímeskenovat v rozlišení200dpi. Snadnosi nyní dopǒcí-
támedruhýrozměr: tenbudez 9 cm činit něcomálopřes700bod̊u. <požadovanýrozměr
v bodech>/(<rozm̌erpředlohyv cm>/2,54)= výslednáhodnotarozlišenív dpi.

� Poťrebujemenaskenovatdiapozitiv?Natakmaléobrázky jsouběžnéskenerykrátké- mají
nízkéoptickérozlišení,přestožepro ně existují různénástavce speciálňe pro tentoúčel.
Nejlepšíje pǒrídit sespeciálnískenernaskenovánídiapozitivů.
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Jak postupovat při skenování?

Spustímeprogram,vekterémbudeobrázeksnímán.Tentoprogramobvykle můžemespustit
z programujiného (obrázkovéhoeditoru),do kteréhosebudousnímnutéobrázky automaticky
importovat. Nap̌ríklad v PhotoShopuv záložceFile zvolíme položkuImport a v ní odkazpo-
dobnýnarozhraníTWAIN. Principje pakvždystejný:

� FunkcíNáhled(Preview apod.)skenerpředb̌ežňe ukážeobsahceléskenovacíoblasti,kte-
rouvidí.

� V náhledusi zvolíme výřez (případňe vícevýřez̊u, pokudto programumož̌nuje) sníma-
néhodokumentu,kterýnászajímá.

� Nastavímeparametryskenování-rozlišení,barevnouhloubku,jas,případňei dalšíartibuty.
Těmi může být zvětšování, rozmazávání̌ci doosťrení, nastavení černéhoa bílého bodu
(proeliminacinap̌ríkladzažloutlýchstránek)avyhlazenímoiré(vzorku,kterývzniknepři
skenováníobrázk̊u z novin či časopis̊u).

� Spustímeprocesskenovánídlezadanýchparametr̊u.
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