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Název práce: Skenery – prezentace

Předmět: informační a komunikační technologie, informatika
Ročník: 1.
Obor: 82-51-L/* Uměleckořemeslné zpracování skla/keramiky/dřeva/kamene/kovů, 82-41-M/* Design, 
Průmyslový design, Bytový architekt - Design interiéru, 79-41-K/41 Gymnázium
Časová dotace: 45 minut
Vzdělávací cíl: Žák bude schopen poznat a popsat běžné skenery, bude schopen vybrat správný pro 
konkrétní situaci či firmu.
Pomůcky: PC s připojením k internetu.
Poznámka: Úvod do tématického celku Skenery. Tento materiál je součástí tematického balíčku Skenery. 
Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.
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VstupnVstupníí zazařříízenzeníí
DefiniceDefinice
Princip Princip ččinnostiinnosti
RozdRozděělenleníí
VýhodyVýhody
NevýhodyNevýhody
ParametryParametry
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RuRuččnníí skenerskener

Levný, lehký, pLevný, lehký, přřenosnýenosný
NNáároroččný na pný na přřesnost, malesnost, maláá plocha plocha 
snsníímanmanéé ppřředlohyedlohy
HP, Canon, Genius, HP, Canon, Genius, PrimaxPrimax, , 
UmaxUmax ……
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Deskový skenerDeskový skener

Typický (nejbTypický (nejběžěžnněějjšíší) rodinný skener) rodinný skener
PatPatřříí mezi stolnmezi stolníí skeneryskenery
LevnLevnéé popořříízenzeníí, kvalitn, kvalitníí skenovskenováánníí, mo, možžný ný diandianáástavecstavec
MoMožžnost skenovat 3D pnost skenovat 3D přředmedměěty (knihu)ty (knihu)
PPřřipojenipojeníí ppřřes USB (des USB (dřřííve pve přřes LPT)es LPT)
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Skener s posuvem papSkener s posuvem papííruru

PatPatřříí mezi stolnmezi stolníí skeneryskenery
DraDražžšíší popořříízenzeníí, kvalitn, kvalitníí skenovskenováánníí, mo, možžnnéé
oboustrannoboustrannéé snsníímmáánníí velkvelkéého mnoho množžstvstvíí
dokumentdokumentůů ze zze záásobnsobnííkuku
MoMožžnost skenovat pouze nost skenovat pouze „„2D2D““ tenktenkéé ppřředlohyedlohy

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Plustek_Dokumentenscanner_PS286Plus.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Plustek_Dokumentenscanner_PS286Plus.jpg
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Filmový skenerFilmový skener

SnSníímmáánníí filmových materifilmových materiáállůů
KvalitnKvalitníí automatizovanautomatizovanéé skenovskenováánníí
DraDražžšíší popořříízenzeníí

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Slide_scanner.JPG
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:2009-12-10-Reflecta-Sanner-2.JPG
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ParametryParametry

Velikost (A3, A4)Velikost (A3, A4)
RozliRozliššeneníí
Hloubka barev (poHloubka barev (poččet barev)et barev)
RychlostRychlost
ObsluObslužžný softwarený software

OCR (OCR (opticaloptical charactercharacter recognitionrecognition))
RecognitaRecognita, , FineReaderFineReader, , ReadIrisReadIris
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OstatnOstatníí skeneryskenery

Bubnový skenerBubnový skener
3D skener 3D skener 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:VIUscan_handheld_3D_scanner_in_use.jpg
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Všechny uveřejněné odkazy [cit. 26-05-2013] .
Dílo smí být dále šířeno pod licencí CC BY-SA (www.creativecommons.cz).

Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na 
všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému 
zákonu.

Všechna neocitovaná autorská díla jsou dílem autora.


