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 لینک مقاله در وبسایت

 

 

 

 

 ران مجله نت

 سیده فرزانه دارقیاسینویسنده: 

 

راهنمای خرید اسکنر: انواع اسکنرها و 
 معیارهای مهم انتخاب اسکنر

 

یکی از تجهیزات الکترونیکی پرکاربرد در زمینه امور 
اداری، اسکنرها هستن که با تبدیل اسناد و مدارک به 
فرمت الکترونیکی، برای سازماندهی بهتر به کار 

ی اسکنرها مثل هم نیستن، کارایی رن. همهمی
هایی که دارن، مشابهی ندارن و به نسبت آپشن

یه می کنم که قبل هاشون متفاوته. به شما توصقیمت
از خرید اسکنر، این مطلب از وبسایت نت ران رو 

 .مطالعه کنید

 

https://netran.net/mag/scanner/


 راهنمای خرید اسکنر: انواع اسکنرها و معیارهای مهم انتخاب اسکنر
 

 

 

2 

 

یکی از تجهیزات الکترونیکی پرکاربرد در زمینه امور اداری، اسکنرها هستن که با تبدیل اسناد و مدارک 
ی اسکنرها مثل هم نیستن، کارایی رن. همهبه فرمت الکترونیکی، برای سازماندهی بهتر به کار می

یه می کنم که هاشون متفاوته. به شما توصهایی که دارن، قیمتمشابهی ندارن و به نسبت آپشن
 .قبل از خرید اسکنر، این مطلب از وبسایت نت ران رو مطالعه کنید

، ضمن توضیح مختصر در مورد اسکنرها، اسکنر خرید راهنمای یمن در این مقاله قصد دارم که در مقاله
 .که چه معیارهایی رو باید در نظر بگیرید، کمک کنمبه شما در خرید اسکنر مناسب و این

 

 هچی اسکنر

رو خونده باشید، متوجه شدین که کار پرینتر تبدیل سند دیجیتال به فیزیکیه.  چیست پرینتر یاگر مقاله
 .کنهکنه. اسکنر، فایل فیزیکی رو به فایل دیجیتالی تبدیل میاما اسکنر برخالف پرینتر عمل می

کلیت اسکنر کمی شبیه یک دوربین دیجیتاله. از این نظر این حرفو زدیم که هر دو دستگاه نور )یعنی 
کنن. در آخر، هر دو از یک شی فیزیکی، یک های دیجیتالی تبدیل میهای آنالوگ( رو به دادهلسیگنا

 .دنسند دیجیتال تحویل کاربر می

  

 هدار کاربردی چه اسکنر

https://netran.net/mag/scanner/
https://netran.net/mag/printers/
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ها های قدیمی خودتون رو به فایل دیجیتالی تبدیل کنید و برای همیشه عکستونید عکسبا اسکنر می
ن داشته باشید. اسکنر کاربردهای دیگه هم داره، مثل چاپ اسناد، مدارک، تورو توی کامپیوتر و گوشی

ها و ها، اسکن نگاتیوها و اسالیدها، اسکنر یکی از ابزارهای کاربردی برای گرافیستدست نویس
 .هاست. با داشتن یک اسکنر، دنیایی از امکانات هنری دیجیتال در دستان شماستعکاس

 

 راسکن خرید راهنمای سراغ بریم

ز خرید هر دستگاهی ابتدا نیازهای خودتونو بررسی کنید. چند سوال رو قبل از خرید همیشه قبل ا
 :اسکنر از خودتون بپرسید

 (Windows XP ،Linux ،Mac OS X) کنم ؟من از کدوم سیستم عامل استفاده می

چیز یا  FireWire / IEEE1394 ،SCSI، 0) دم با استفاده از کدام رابط به اسکنر وصل بشم؟ترجیح می
 (دیگری
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خوام اسکنر بخرم؟ )اسکن اسناد برای ویرایش/پردازش، اسکن عکس/ اسکن برای برای چه کاری می
 .گذاشتن تصویر در وب، اسکن طلق و نگاتیو(

 در روز/هفته/ماه چند بار نیاز به اسکن دارم؟

 چه نوع کاربری هستم؟ ) مثال کاربر خانگی، اداری، عکاس، هنرمند گرافیک(

 راسکن خرید راهنمای در دوم مرحله

 راسکن نوع انتخاب

اسکنرها انواع مختلفی دارن. هر نوع اسکنر هم عملکرد متفاوتی داره. باید با انواع اسکنر آشنا باشید 
 .تا بتونید متناسب با نیازتون بهترین گزینه رو انتخاب کنید

 (گنمی بهشون هم تخت )اسکنرهای مسطح اسکنرهای

ترین اسکنرها، همین اسکنرهای مسطح رومیزی هستن. این اسکنرها بسیار شبیه دستگاه رایج
های کاغذ، کتاب، اسناد و حتی بعضی از کردن برگهان. بسته به مدل اسکنر، قابلیت اسکنفتوکپی

 .اشیای سه بعدی رو دارن

ذاریم. نوری از زیر شیشه ای اسکنر میروش کار این اسکنرها این طوریه که شی رو روی صفحه شیشه
شه. اسکنرهای مسطح کنه و نور بازتاب شده توسط حسگر گرفته میشه. به جسم برخورد میساطع می

 .به دلیل سهولت استفاده و قابلیت انعطاف پذیری که دارن، بسیار محبوب شدن
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های های اشعه ایکس و سایر نسخهها، عکسبیشتر اسکنرهای مسطح برای اسکن اسالیدها، فیلم
نیاز دارن.  (TPU یا TPA) (transparency adapter) ها مثال(، به یک آداپتور شفافیتشفاف)طلق

س که روی در اسکنر نصب شده. اگه قراره از اسناد زیادی زمینهیت، در اصل یک نور پسآداپتور شفاف
 .برای اسکن با حجم باال استفاده کنید (ADF) تونید از یک فیدر اسناد خودکاراسکن بگیرید، می

های های نمابر، دستگاه، دستگاه one-in-allشه گفت در چاپگرهای چند منظوره یامیADF  در توضیح
شه از اون برای خوراندن یک ویژگیه که می ADF فتوکپی و اسکنرها، یک منبع تغذیه خودکار اسناد یا

ی که تونید اسناد رو به هر ترتیبچندین صفحه به پرینتر یا اسکنر استفاده کرد. با این روش، شما می
 .ها اسکن یا پرینت بگیریدخوایین توی فیدر قرار بدید، و از برگهمی

از طریق منبع تغذیه اسناد رو ”( شیشه)“های کپی اجازه اسکن روی کف تخت یا صفحه اکثر دستگاه
های چند دارن و امکان ارسال فکس ADF های نمابر همدن. اکثریت قریب به اتفاق دستگاهمی

 .برگ هستن 200ای از ده برگ تا کنند. فیدرهای اسناد سرعت باال، معموال در بازهمی ای رو فراهمصفحه

دو نوع فیدر اسناد وجود دارد که قادر به اسکن دو طرفه )دوبلکس( هستن: یک فیدر اتوماتیک 
چرخونه و طرف دیگر رو که یک طرف صفحه رو اسکن میکنه، سپس اون رو می RADF معکوس یا
کنه. هر دو طرف را در یک حرکت اسکن می DADF یک فیدر اتوماتیک اسناد دو طرفه یاکنه. اسکن می

در تصاویر در  DADF و RADF .های اصلی دو طرفه استسرعت بیشتر برای نسخه DADF مزیت
شه در هر دقیقه شن، این عدد بر حسب تعداد طرفینی هستش که میبندی میدرجه (IPM) دقیقه

 .به خود دستگاه هم بستگی داره… اسکن بشه. البته خب 

https://en.wikipedia.org/wiki/Automatic_document_feeder
https://en.wikipedia.org/wiki/Automatic_document_feeder
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های تجاری قصد اید، یعنی از اسناد در سایزهای مختلف و کارتاگر به دنبال یک اسکنر چند منظوره
 .دارید اسکن بگیرید، به سراغ اسکنرهای مسطح برید

برای آشنایی بیشتر شما با اسکنرهای مسطح، و اینکه بدونید چطوری یک اسکنر رو بررسی کنید دو 
 :وع اسکنر مسطح رو در زیر معرفی کردیمن

 

 

  3A 50000-DS Workforce Epsonمسطح اسناد اسکنر

یکی  Epsonشه، وقتی صحبت از لوازم الکترونیکی اداری قابل حمل مانند پروژکتورها و اسکنرها می
 یاد. هر جا که صحبت از محصوالت اسکنرهای اسنادهای تجاریست که به ذهن هرکسی میاز نام

Epson ی بزرگ این اسکنرهاست. از نظر سرعت یاد، اندازهشه، اولین چیزی که به ذهن شنونده میمی
 .دهمتر به شما میسانتی 43*30تر، یک خروجی با کیفیتی با اندازه اسکن، در عرض پنج ثانیه یا کم

 

تونید شه. از همین برند مییا شبکه سیمی انجام می USB 2.0 اتصال این اسکنر به کامپیوتر از طریق
رو ببینید.  DS1660W و Workforce DS-6500 ،DS 7500 ای مثلهاسکنرهای مسطح یا تخت دیگه

ها رو به دالر دالرن. به دلیل نوسانات بازار، ما قیمت 50ست که اکثر این اسکنرها کمتر از جالب اینجا
 .گفتیم
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 i7600 Xerox مسطح اسکنر

هاست در بازار وجود داره. بر خالف دیگر اسکنرهای بزرگ، حداکثر زیراکس نام قدیمی است که مدت
راین این نکته رو در نظر بگیرین که این مدل بناب. مترسانتی 29*21 کنهاندازه سندی که پشتیبانی می

 .کنهمسطح تقریبا بیشتر نیازهای شما رو برآورده می

 

است. این اسکنرها  DocuMate 3640یک مدل خیلی متفاوت از این مدل ساخت شرکت زیراکس، 
 .هستن دالر 100  دو حدومعموال گران تر از بقیه 

با ویندوز سون و ویستا خیلی سازگاری خوبی دارن. هم در حالت  7600iاسکنرهای مسطح زیراکس 
 .تک رنگ و هم در حالت رنگی، سرعت این اسکنر خیلی زیاده

شن. این اسکنرها این های دیگر وصل میبه دستگاه USB هایاین اسکنرها بیشتر از طریق پورت
 .صفحه رو در روز اسکن کنن 200قابلیت رو دارن که تا 

  dfe-Sheetیا ایورقه اسکنرهای
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ای ظاهری ریم. اسکنرهای ورقهای میدر این بخش از راهنمای خرید اسکنر، به سراغ اسکنرهای ورقه
ها و هستن. ورق جوهرافشان پرینتر های بیشتر شبیمتفاوت از اسکنرهای مسطح دارن. اسکنرهای ورقه

کنن. در شن. از جلوی پردازنده تصویر عبور میاسناد از سر اسکنر یعنی فیدر کاغذ به اسکنر وارد می
شده وجوری داره، همین امر باعثای طراحی جمشن. اسکنر ورقهآخر در سینی کاغذ تحویل داده می
 .برای فضاهای کوچک مناسب باشه

شه، ممکنه دقتش از اسکنر مسطح کمتر باشه. به همین به خاطر روشی که کاغذ به اسکنر وارد می
های باکیفیت های ساده خوبه؛ برای اسکن عکسهای قابل ویرایش و متندلیل، فقط برای اسکن متن

 .بهتره از اسکنرهای تخت استفاده بشه

 

شه اسکن ای که در استفاده از این دسته از اسکنرها باید توجه کنید اینه که فقط اسناد نرم میمسئله
 .ها با این اسکنر شدنی نیستابهای سفت و کتگرفته بشه. اسکن گرفتن از اسناد و عکس

خوبی که این اسکنرها دارن اینه که برای اسکن گرفتن در حجم باال مناسبن. نکته دیگه ظرفیت کاغذه 
تونید برای اسکن در بخش باالی اسکنر قرار بدین. اسکنرهای اسکنره. منظور تعداد کاغذهایی که می

https://netran.net/mag/inkjet-printer/
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ن. در زیر ها خوب باشن خیلی گران هستهای ویزیت و عکسای که برای اسکن اسناد و کارتورقه
 .ای رو آوردیمدو مدل از اسکنرهای ورقه

  Xi820 Pro ImageScan Ambirایورقه اسکنر

خواین در حجم باال اسکن برگی داره. بنابراین، اگر می 50که این اسکنر ظرفیت کاغذ اول از همه این
تونه اسناد و ه که میای، یکی از معدود اسکنرهاییی بهتری برید. این اسکنر ورقهکنید، به سراغ گزینه

دالره هم همین باشه. اگر  300که قیمتش باالتر از های ویزیت رو اسکن کنه. شاید دلیل اینکارت
صفحه در روز رو اسکن کنه. بدیهیه که این ضریب  20تونه تا اسناد سبک باشن، این دستگاه می

اندازه سندی که با این  سرعت با توجه به خروجی اسکن رنگی و اسکن تک رنگ متفاوته. حداکثر
 .متر هستشسانتی 21.5*35.5شه اسکن گرفت، دستگاه می

 سیم دارن، در حالی کهقابلیت اسکن بی Epson Workforce ES 500W ها مثلبعضی دیگه از مدل
ImageScan Pro 820iX این قابلیت رو نداره. 
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هستش  Fujitsu ScanSnap S1300iای که برای نیازهای اسکن بی سیم مناسبه، محصول عالی دیگه
 .ش کرددالر تهیه 300شه با قیمت زیر که می

کنه، اسکن رسه نیازهای کاربران رو برآورده میهای جالب توجهی که به نظر مییکی دیگه از ویژگی
ای های دیگهدوطرفه انواع کارته. بنابراین اگر کارت شناسایی، کارت ویزیت، پزشکی، بیمه یا کارت

 .کنهنقص کار کمک میدارید که دو طرفه هستن، این محصول به شما در انجام بی

رسه که اسکنر رومیزیه مناسبی هست که اونو رو پونده و به نظر می 4.19این محصول در حدود  وزن
 .کنهای سنگین و بزرگ جدا میاز اسکنرهای ورقه

  i1300S ScanSnap Fujitsuاسکنر

Fujitsu ScanSnap S1300i دالره. از اونجا که بعضی از  300ای زیر ای از اسکنر ورقهمدل دیگه
بخشه، به احتمال زیاد این محصول هم رضایت کاربران رو دیگه این مارک بسیار رضایتمحصوالت 
ی ای داره که همههای جالب دیگهصرفه بودن، ویژگیبهی مقرونکنه. عالوه بر مسئلهجلب می

 .کنهانتظارات شما از یک اسکنرو برآورده می

یدر خودکار اسناد و قابلیت اسکن هستش که یک ف Canon ImageFormula P-150 مشابه این مدل
خوان اونو روی وزنش کمی زیاده و برای بسیاری از کاربران که می S1300iدو طرفه داره. با این حال، 

اش اش و اندازهکیلوگرم. اندازه 1.40میز خودشون بذارن، مناسب نیست. وزن این محصول حدود 
تونید صفحات طوالنی را بیش از آنچه حصول میمبا استفاده از این  .رمتسانتی7.6*10*28.5  حدود

 .تونید، اسکن کنیدمی Canon و Epson از اسکنرهای ورقه ای استاندارد
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برگه.  10یک نکته منفی آشکار که بسیاری از افراد از اون شکایت دارن، ظرفیت فیدره این دستگاه فقط 
های دیگری با به همین دلیل خاص، افرادی که به اسکن حجم باال نیاز دارن، باید به فکر خرید مدل

 .به باال باشند 50ظرفیت فیدر 

 Cadiris 4 ،ScanSnap Organizer 4.1 ،Card Miner 4.1 رهای مربوط به این محصول شاملنرم افزا
شه و باید حداقل به ولتاژ انجام می USB طور عمده از طریقاست. اتصال به Abbyy Fine Reader و
بهتر  های معادل یارا با کارایی sheedfed FujitSu های ارزان تر ازوات دسترسی داشته باشین. مدل 9

 .تونید خریداری کنیدمی

 تویزی کارت اسکنر

های این اسکنرها، ماشین… احتماال شما خیلی در مورد این اسکنرها اطالعاتی نداشته باشین. خب
 .های ویزیت هستنحملی هستن که حجم زیادی ندارن و مخصوص اسکن کارتکوچک و قابل

طور ه کارت ویزیت خیلی نقشی نداره، اما اینشاید خیلیا عقیده داشته باشن که در دنیای مدرن دیگ
های تجاری مبادله های ویزیت و کارتنیست. هنوز هم در رویدادهای مهم و قرارهای کاری کارت

 .شنمی

هدف این دستگاه اینه که کارت ویزیت شما رو به قالب دیجیتالی بیاره تا بهتر بتونید ازش نگهداری 
 ها هزار کارت تولید وکنید و به اشتراک بذارینش. به همین دلیل برندهای مختلف در هر سال ده

وی مخاطب جستجهای قابلکنند. یکی دیگر از مزایای جالب، اینه که به سازماندهی فایلفروش می
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کنه. حاال این را با داشتن کنه که دسترسی سریع را در هر زمان که به اونا نیاز دارید فراهم میکمک می
یک کارت چاپی در جایی از خانه، دفتر کار یا حتی کیف پول خود مقایسه کنید. در زیر چند مدل از 

 .این اسکنرهای کارت ویزیت رو خواهید دید

 تیزیو کارت اسکنرهای بهترین

9V Executive CardScan DYMO 

DYMO V9 تونید کارت های این دسته است. در یک قالب دیجیتالی، میترین مدلیکی از قدیمی
تونید هم منتقل کنید. می Microsoft Outlook یا Mac Adressbook ویزیت مخاطبین خود را به

طرفه، دریافت جزییات کامل با  های دوصورت رنگی و هم سیاه و سفید اسکن کنید. برای کارتبه
 .پذیرهخروجی واضح نیز امکان

 

oPr WorldCard PenPower 

های تشخیص اطالعات تماسی روی کارت PenPower های چشمگیر اسکنر کارت ویزیتیکی از ویژگی
تلف این اطالعات رو ترجمه کنه. با استفاده از این زبان مخ 24تونه به ویزیت است. این اسکنر می

رو دارید.  Microsoft Entourage و iPhone ،iPod ابزار، شما توانایی وارد کردن مخاطبین از طریق
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ی کلیدی یا صنعت جستجو در بایگانی، این امکان رو دارید که مخاطبین خود را براساس مکان، کلمه
 .کنید

است بخواهید برای هر مخاطب عکس اضافه کنید که در این صورت عالوه بر این، شما ممکن 
دالر خریداری  300توان با قیمت حدودا کمتر از شه. این اسکنر را میتر میتشخیص مخاطبین آسون

 .کرد

 

های تونند کارتای نیز وجود دارن که میدر این مرحله، توجه به این نکته مهمه که اسکنرهای دیگه
هایی از این ر خاص خود رو دارن. نمونهبازرگانی و شناسه را نیز اسکن کنند. در بیشتر موردها، درایو

 .Fujitsu ScanSnap S1300i و Xerox DocuMate 3220 ،Ambir DP667 دسته عبارتند از

 لحم قابل عکس اسکنر

تون عکسی دیدین که دوست داشتید شما هم بارها پیش اومده که توی آلبوم دوستان و خانواده
کنه. با داشتن یک اسکنر عکس ه شما کمک میحمل بداشته باشیدش. اینجاست که اسکنر قابل

ها رو در لحظه اسکن کنید و با دوستاتون به اشتراک بذارید. اگر چه امروزه تونید عکسحمل، میقابل
ی تخصصی تونید با تلفن همراه خودتونم عکس بگیرید، اما بیایین قبول کنیم که وقتی یک وسیلهمی

 .کنهل مییک کاره خاصه، توی اون عرصه بهتر عم
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خونید، به این نکته هم توجه داشته باشید که اسکنرهای طور که این راهنمای خرید اسکنر را میهمون
کنن. البته ناگفته ندمنظوره عمل میدن، معموال بهتر از اسکنرهای چتخصصی تنها یک کار انجام می

تری هم هستن که کیفیت خوبی دارن، اما خوب گرونند. ی گروننمونه که اسکنرهای عکس چندمنظوره
 :کنمحمل رو براتون معرفی میدر زیر، دو نمونه اسکنر عکس قابل

  LiDE CanoScan Canon 022تصویر اسکنر

گن اسکنر تصویر، نه اسکنر اسناد. با این حال، تگاه میبدون شک، یک دلیل وجود داره که به این دس
اعتمادترین برندهاست. یکی از قابل Canon شود، برندوقتی صحبت از همه چیزهای الکترونیکی می

ره. در دستگاه اسکنر ها سمت تجهیزات عکاسی میشه، بیشتر ذهنشنیده می« کانن»هر وقت نام 
ت عکس تمرکز شده. این مسئله رو در زمان مقایسه خروجی اسکن تصویر کانن بیشتر بر اسکن با کیفی

 .تصویر و اسکن چند منظوره کانن خواهید فهمید

 

 .دالر دارن 200این اسکنرها در حال حاضر قیمتی حدود 
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 های ابری مثلهای خودتون رو در سرویستونید فایلی این اسکنرها اینه که میویژگی جالب دیگه
Evernote و Dropbox تونید خروجی رو در قالب فایلبه اشتراک بگذارید. همچنین می PDF  .درارید

های تونید نقاشیها، میهم سازگارند. در کنار عکس Windows و Mac هایاین اسکنر با سیستم عامل
 .های رنگی و سیاه و سفید رو اسکن کنیدتونید عکسگرافیکی مربوط به کار رو اسکن کنید. می

   15IS Avision+تصویر نراسک

هاست که کارایی ترین مدلدر میان اسکنرهای عکس قابل حمل، این مدل یکی از مقرون به صرفه
یک فناوری پردازش تصویر داخلی تعبیه شده که در عرض  + Avision IS15 باالیی هم داره. در داخل

 215Lو  IS25 شه بهاین سری، می یهای دیگهکشه. از مدلتر، خروجی رو بیرون میپنج ثانیه یا کم
 .اشاره کرد که قیمت باالتری دارن

 

را خواهید داشت.  SD یا کارت USB های اسکن شده در درایو فلشهای ذخیره فایلدر اینجا گزینه
ضی دیگر از اسکنرهای موجود در کنه. مثل بعاین دستگاه عمدتا با باتری لیتیوم قابل شارژ کار می

خودشون، قابلیت اسکن اسناد سبک رو هم داره. طبق نظرات کاربران، این مدل از نظر اسکن  یرده
 .اسناد، کارت و عکس، کیفیت بسیار باالیی داره

 فشفا هایطلق و اسالید فیلم، اسکنرهای

ها یا اسناد شفاف نیازمند تجهیزات خاصی هستند. مثلن باید نوری وجود داشته باشه که اسکن تلق
های کوچک فیزیکی، اسالیدها و فیلم باید توسط در سطح شفاف منعکس بشه. به دلیل اندازه
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اسکنرهایی با وضوح بسیار باال اسکن بشن. برای پاسخگویی به این الزامات، اسکنرهای اختصاصی 
یلم / اسالید ساخته شدن. این اسکنرها کاربردهای کمی دارن، فقط توانایی اسکن گرفتن از ف

ی این اسکنرها معموال بیشتر از اسکنرهای تخت و میلیمتری رو دارن. هزینه 35فیلم/اسالیدهای 
 .ورقیه

 هطرف دو اسکنرهای

تونن نرهای دو طرفه میکنند، اسکدر حالی که اسکنرهای معمولی فقط یک طرف برگه رو اسکن می
هر دو طرف رو اسکن کنند. اغلب این اسکنرا دو هد تصویربرداری / اسکن تصویر دارن، که هر کدام 

 .ترنست. بنابراین، اسکنرهای دو طرفه گروناز اونا برای یک طرف مقاله

 راسکن خرید معیارهای سراغ بریم حاال … دیگه خب

نواع اسکنرها آشنا شدین. نوبت به این رسیده که سایر معیارهای تا اینجای راهنمای خرید اسکنر، با ا
خواین رو انتخاب کردید، حاال ای که باید در نظر بگیرید رو بشناسید. فرض کنید نوعی که میدیگه

توی اینکه از بین این نوع کدوم مدل رو انتخاب کنید سردرگمید. با نت ران همراه باشید تا بهترین 
 :ودتونو رو با کمک این راهنمای خرید اسکنر انتخاب کنیدمحصول مورد نظر خ

 ؟باشیم چیزی چه دنبال به اسکنر مشخصات در

هنگامی که تصمیم به خرید اسکنر گرفتید، مشخص کردن معیارهای خودتون اولین قدم توی این 
 .راهه. در همه اسکنرها یکسری مشترکات وجود داره

 رتصوی حسگر

نوآوری جدیدتریه که در  CIS .کننداستفاده می CIS یا CCD سنسور تصویراسکنرهای جدید معموال از 
 نسبت به واحدهای مبتنی بر CIS شه. اسکنرهای مبتنی برصرفه استفاده میبهاسکنرهای مقرون
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CCD تری تولید کوچکتر، کم هزینه و مصرف انرژی کمتری دارند، اما بدونید که تصاویر با کیفیت پایین
 .کنندمی

 

 نرزولوش یا وضوح

هایی م در اسکنر، وضوح یا رزولوشن اسکنره. رزولوشن به تعداد پیکسلیکی از معیارهای بسیار مه
هرچه رزولوشن باالتر باشه،  شه.گفته می dpi بستگی داره که توی هر اینچ تصویر وجود داره، که بهش

 .شهاطالعات بیشتری از یک تصویر گرفته می

 

در به تولید تصاویر عالی در تنظیمات رزولوشن کمتر اسکنرهای با وضوح باال همچنین ممکن است قا
ممکنه بهتر از  dpi 1200در یک اسکنر  dpi 600عنوان مثال، یک اسکن حداکثر وضوح خود باشند. به

 .باشه dpi 600اسکن با همان وضوح از اسکنر 

در بیشتر  وضوح اسکنر دو نوعه: نوری و درون یابی. آنچه واقعا اهمیت داره، وضوح نوری هست چون
 .پوشی کرد(شه از اون چشمیابی رو انجام داد )بنابراین میشه درونهای ویرایش تصویر میبرنامه
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تر کنن، و معموال عدد کوچیکبعضی تولیدکنندگان دو رقم در زمینه وضوح رو مشخص می
وضوح  dpi 600 –پیکسل رو در نظر بگیرید  1200*  600عنوان مثال ی وضوح نوریه. بهدهندهنشون
 .نوریه

برای  dpi 600که اسکن اسناد مناسبه، در حالیبرای کیفیت متوسط در  dpi 300از نظر وضوح نوری، 
یا باالتر فقط برای کارهای گرافیکی  dpi 1200های با کیفیت باال و اسکن عکس معمول کافیه. اسکن

 .م / اسالیدها مورد نیازهپیکسل یا باالتر برای فیل 3200بسیار طاقت فرسا / اسکن عکس و 

 تبی / رنگ عمق

عمق بیت به مقدار اطالعاتی که اسکنر قادره در هر پیکسل ضبط کنه اشاره داره. هرچه عمق بیت 
تری رو ثبت کنه. در نتیجه، کیفیت تواند درجه بندی رنگ / خاکستری بیشبیشتر باشه، اسکنر می

که توی هر پیکسل تره، چونی فایل بزرگای اندازهمعنره. عمق بیت باالتر هم بهتصویر باالتر می
 .شهاطالعات بیشتری ذخیره می

 

کنن، به این معنی که از بیت رو فراهم می 48یا حتی  36بسیاری از جدیدترین اسکنرها عمق بیت تا 
توان میلیاردها رنگ را ثبت کرد. به طور کلی، اسکنرهایی با عمق بیت/رنگ بیشتر لحاظ تئوری می

 24در بیشتر شرایط   ی کیفیت تصویری بهتر دارن. برای بیشتر کاربران خانگی / اداری،تمایل به ارائه
 .بیت کافیه
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 اپوی گستره _ پویا دامنه

شه. دامنه پویا در مقیاس لگاریتمی یا دامنه تراکم شناخته می (OD) عنوان تراکم نوریی پویا، بهدامنه
ی سیاه دهندهنشون 4.0که ی سفید کامله، در حالیدهندهنشون 0.0شه )اندازه گیری می 4تا  0از 

تونه ضبط ترین تراکم نوریه که اسکنر میترین و روشنی پویا، در واقع تفاوت بین تاریککامله(. دامنه
 .ی پویا بزرگتره و کیفیت تصویر اسکنر هم بهترهکنه. هر چی اختالف بیشتر باشه، دامنه

 

ی پویا صلی طراحی شدن و شامل مشخصات دامنهطور خاص برای کاربران اتر اسکنرها بهبیش
ی پویایی باید در نیستند. اگر به اسکنری نیاز دارید که کیفیت اسکن بسیار باالیی رو تولید کنه، دامنه

هست که برای اکثر کاربران خانگی  3.2تا  2.8رده ی اکثر اسکنرهای مسطح میاننظر گرفته بشه. دامنه
ها داشته باشید، خواید نتایج عالی برای فیلم، اسالیدها یا سایر طلقاگر میاداری خیلی مناسبه، اما  /

 .شهتوصیه می 3.3دامنه پویایی باالتر حداقل 

 لاتصا رابط

و درگاه موازی )که در حال حاضر از بین  USB ،SCSI :سه نوع اتصال اصلی برای اسکنرها وجود دارد
ای جریان اصلی هستن و برخی از اسکنرها از هر دو هرابط  SCSI و USB رفته است(. در حال حاضر

 .کنناستفاده می SCSI و USB رابط
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USB های شخصیدر رایانه Macintosh و Windows محبوبیت باالیی داره، زیرا از رابط SCSI  .بهتره
مگابایت در  60مگابیت در ثانیه ) 480با سرعت انتقال سریع داده، از سرعت حداکثر  USB2.0 اتصال

مگابیت بر ثانیه  12از سرعت حداکثر تا  USB1.1 کنه، در حالی که اتصال قدیمی ترثانیه( پشتیبانی می
 FireWire IEEE کنن. برخی از اسکنرهای سطح باال از اتصالمگابیت در ثانیه( پشتیبانی می 1.5)

مگابیت  400ال هستش و دارای سرعت انتق USB کنن که از نظر مفهومی مشابهنیز پشتیبانی می 1394
 .(IEEE 1394a) مگابایت بر ثانیه( 50س )بر ثانیه

های این نوع اتصال، سریعه اما ممکنه برای پیکربندی و نصب، کار بیشتری الزم داشته باشه. اکثر رایانه
 SCSI باید کارت کنترلر SCSI کنن. برای استفاده از اسکنرپشتیبانی نمی SCSI شخصی از پورت
 .ایانه شما نصب بشهخریداری و در ر

 ناسک اندازه

ای که اسکنر توانایی اسکن اون رو داره هم توجه کنید. ممکنه برای اسکن یک ی برگهباید به اندازه
ی بیشتری برای یک اسکنر صرف که هزینهجای اینبهتر باشه که اونو از وسط نصف کنیم، به A3 برگه
 .کنیم

 



 راهنمای خرید اسکنر: انواع اسکنرها و معیارهای مهم انتخاب اسکنر
 

 

 

21 

 

 دکنی انتخاب هستید، کاربری چه کهاین به توجه با حاال

 ردفت / خانه عمومی کاربران

کنن، مانند بیشتر کاربران خانگی و اداری اغلب با اسکنرهای خود اشیای مختلفی رو اسکن می
شده ها و مجالت، و انتقال متن چاپهای خانوادگی/ اسالیدهای فیلم، تصاویر/صفحات کتابعکس

 .دهی این کارها رو انجام بتونه همهبه متن قابل ویرایش توسط رایانه و غیره. یک اسکنر مسطح می

ها کافیه هاست، یک اسکنر تخت با حداقل قابلیتاگه هدف اصلی شما تولید تصاویر برای وب سایت
)هنگام انتقال متن چاپ شده به متن قابل ویرایش توسط رایانه(،  OCR و برای گرفتن نتایج خوب

 .کافیه dpi 300وضوح 

 

خواهید اشیای فیزیکی )مانند مادربرد، اگر شما به دنبال نتایج اسکن با کیفیت باالتر هستید یا می
خوان تصاویر مورد نیازه. برای کاربرانی که می CCD کارت گرافیک و غیره( را اسکن کنید، یک اسکنر

یک اسکنر قدرتمند کنیم حداقل خوان، توصیه میشده رو چاپ کنند یا کیفیت تصویر باالتری میاسکن
 .رو انتخاب کنند
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طور که در بخش انواع اسکنر شرح داده شده، بیشتر اسکنرهای مسطح برای اسکن اسالیدها، همون
 (TPU یا TPA) های اصلی شفاف به یک آداپتور شفافیتهای اشعه ایکس و سایر نسخهفیلم، عکس

نیازه )  (ADF) ی اسناد خودکارکنندهتغذیه که برای اسکن با حجم باال به یک منبعنیاز دارن، در حالی
 .اگر اسکنر فاقد آن باشد(

 (باال حجم با اسکن برای )یا اداری / تجاری کاربران

برای کارهایی که شامل اسکن صدها یا حتی هزاران قطعه کاغذ در هفته، یا تبدیل تعداد زیادی 
ت، اسکنرهایی رو با مشخصات زیر توصیه یا سایر موارد اسکن مکرر با حجم باالس PDF کاتالوگ به فرم

 :کنممی

چه اینجا برای اسکن اسناد معمولی مناسبه. اون dpi 600ی اصلی نیست و وضوح در اینجا مسئله
که ویژه وقتیامه؛ بهپیپی 10صفحه در دقیقه، بسیار کارآمدتر از  30سرعت اسکن  -مهمه، سرعت اسکنه

 .محدود برای انجام کار وجود دارهاطالعات زیادی برای اسکن و زمان 

تونه برای اسکن در حجم باال )منبع تغذیه خودکار اسناد( می ADF طور که در باال ذکر شد، یکنهمو
تونن هر دو طرف کمک زیادی کنه. اسکنرهای دوبلکس برای اسکن کتاب بسیار عالی هستن؛ چون می

 .باره اسکن کننصفحه رو یک

 با منفی اسکن / اسالید / فیلم یبرا )یا عکاسی متخصصان
 (باال کیفیت

بهینه شده و همچنین نتایج بسیار خوبی  اسکنر فیلم اختصاصی برای اسکن فیلم / اسالید / نگاتیو 
کنه. اگه شما به دنبال نتایج اسکن با کیفیت باال های شفاف ایجاد میها و برگهبرای اسکن طلق

ی ر با درجهی پویایی اسکنر باید در نظر گرفته بشه. برای کای دینامیکی یا گسترههستید، دامنه
 .یا باالتر مورد نیازه 3.3ی دینامیکی ای، محدودهحرفه
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ها با اندازه مشخص رو اسکن کنند لقتتونند فیلم / اسالیدها / فقط میفیلم اسکنرهای : مهم ینکته
 .های کاغذی بربیانتونن از پس اسناد و عکسو نمی

 هاینک آخر در

و تعریف و چند مدل براتون معرفی کردم و در آخر گفتم در مطلب راهنمای خرید اسکنر، خود اسکنر ر
که در زمان خرید اسکنر چه معیارهایی رو در نظر بگیرید. بهتره اسکنری بخرید که توانایی اسکن 

تر نیازتون بشه. امیدوارم که ممکنه در آینده، بیشمقادیری بیشتر از نیاز امروزتونو داشته باشه، چون
ترین محصول کمک کنه. هر سوالی در این زمینه داشتید با من خاب مناسباین مطلب به شما در انت

 .و همکارام در میون بذارید

 


