Scanner
(Η σάρωση και τα µυστικά της)

Τρόπος Λειτουργίας
Ένας scanner χρησιµοποιεί για φωτεινή πηγή µία ισχυρή λάµπα φθορίου, η οποία µπορεί να µετακινηθεί κατά µήκος της συσκευής και να σαρώσει
την εικόνα. Η µετακίνηση γίνεται σε µικρά συνεχόµενα βήµατα, σε καθένα από
τα οποία η φωτεινή πηγή φωτίζει µία λεπτή οριζόντια λωρίδα της εικόνας. Το
φως που αντανακλάται συλλέγεται από χιλιάδες µικροσκοπικά φωτοευαίσθητα στοιχεία, γνωστά ως CCD (Charge Cοupled Deνice). Τα στοιχεία αυτά
βρίσκονται σε ορθογώνια διάταξη πάνω σε ένα chίp πυριτίου και παράγουν
ένα αναλογικό σήµα, δηλαδή τάση. Η τάση αυτή περνά µέσα από έναν µετατροπέα Α/D (Αναλογικό-Ψηφιακό) και µετατρέπεται σε ψηφιακό σήµα κατάλληλο για ανάγνωση από τον υπολογιστή.
Ο αριθµός των bits κατά τη µετατροπή του σήµατος από αναλογικό σε
ψηφιακό καθορίζει τον αριθµό των χρωµάτων (βάθος χρώµατος) που διακρίνει
ο scanner.Μετά το πέρας της διαδικασίας, ο µεταφορέας (carriage) µετακινείται κατά µία µικρή απόσταση, ώστε το φως να φωτίσει την επόµενη λωρίδα
της εικόνας.

Προγραµµατισµός και προετοιµασία
Πριν αρχίσετε το σάρωµα, θα σας βοηθούσε να προγραµµατίσετε το
πώς θα χρησιµοποιήσετε τις εικόνες που θέλετε να σαρώσετε. Με λίγο προγραµµατισµό και οργάνωση τώρα, θα εξοικονοµήσετε πολλή προσπάθεια αργότερα. Παρακάτω θα βρείτε κάποια στοιχεία που θα σας βοηθήσουν να
ξεκινήσετε.

Ανάλυση
Η ανάλυση είναι το πιο γνωστό χαρακτηριστικό ενός scanner και από
αυτό συνήθως κρίνεται η ποιότητά του. Η µονάδα µέτρησης της ανάλυσης
είναι η ppi (pixels per inch), αλλά έχει επικρατήσει η γνωστή από τους εκτυπωτές µονάδα ανάλυσης dpi (dοts per ίnch).
Υπάρχουν δύο τιµές ανάλυσης :
• Η µία τιµή προέρχεται από το διάστηµα µετακίνησης του µεταφορέα
σάρωσης. ∆ηλαδή το βήµα σάρωσης, ή ταχύτητα µε την οποία µετακινείται η
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λάµπα. Για παράδειγµα, αν ο µεταφορέας σάρωσης µετακινείται κάθε φορά
κατά 1/200 της ίντσας, τότε η τιµή δειγµατοληψίας καθορίζεται σε 300 pixeΙs
per inch.
• Η δεύτερη τιµή, που είναι και η σπουδαιότερη, υπολογίζεται αν διαιρεθεί το πλάτος της επιφάνειας σάρωσης µε τον αριθµό των φωτοευαίσθητων
στοιχείων CCD που περιέχονται στο αντίστοιχο chip. Έτσι, ένα CCD µε 2.550
φωτοευαίσθητα στοιχεία και πλάτος σάρωσης 8,5 ίντσες αντιστοιχεί σε τιµή
δειγµατοληψίας 2.550/8,5=300 ppί. Οι εταιρίες παραγωγής χρησιµοποιούν
συνήθως µόνο τη δεύτερη τιµή, όταν ορίζουν τη µέγιστη ανάλυση του scanner
που διαθέτουν. Με αυτόν τον τρόπο αναφέρεται ότι ένας scanner είναι των
300 dpi ή ppi. Η ποιότητα που προσφέρει ένας scanner εξαρτάται άµεσα από
τη µέγιστη ανάλυση που προσφέρει, αλλά επηρεάζεται και από άλλους παράγοντες όπως η ποιότητα του φακού και των φίλτρων που διαθέτει.

Η σωστή ανάλυση
Το πιο συχνό λάθος που κάνουν όσοι δεν έχουν πείρα µε scanners είναι
ότι σαρώνουν εικόνες σε πολύ µικρή ή πολύ µεγάλη ανάλυση. Στην πρώτη περίπτωση έχει κανείς πολύ χαµηλή ποιότητα αποτελέσµατος. Στην δεύτερη περίπτωση µειώνεται χωρίς λόγο η ταχύτητα του υπολογιστή, του scanner και
του εκτυπωτή. Να θυµάστε ότι ανάλυση και ρυθµίσεις κλίµακας είναι ουσιαστικά δύο πλευρές του ίδιου νοµίσµατος.
Μια εικόνα που έχει σαρωθεί στα 150 dpi µε συντελεστή κλίµακας
100% είναι πανοµοιότυπη µε µια εικόνα που έχει σαρωθεί στα 300 dpi µε συντελεστή κλίµακας 50% . Οι συντελεστές κλίµακας εισάγονται συνήθως σαν
ποσοστά ή σαν απόλυτα µεγέθη. Για παράδειγµα, αν το πρωτότυπο είχε διαστάσεις 2 χ 4 ίντσες και θέλατε να διπλασιάσετε το µέγεθός του, θα βάζατε ή
“200%”, ή “4 χ 8” για να ορίσετε τις τελικές διαστάσεις. Αν θέλατε να έχει το
µισό µέγεθος, θα επιλέγατε “50%” ή “1 χ 2”.
Η επιλογή των σωστών ρυθµίσεων για αυτές τις µεταβλητές µπορεί να
σας µπερδέψει, ειδικά αν σαρώνετε φωτογραφίες. Αν σαρώνετε line art στο
κανονικό τους µέγεθος, επιλέγετε συνήθως 300 dpi ή περισσότερα. Αν όµως
σχεδιάζετε να παράγετε µια εικόνα σαν “halftone” που θα αναπαραχθεί στο
τυπογραφείο, µε το να σαρώσετε µε µέγιστη ανάλυση θα σπαταλήσετε πολύ
χώρο στο αρχείο.

Με πόσα DPI πρέπει να γίνονται οι σαρώσεις
Είναι γνωστό ότι µπορείτε να καθορίσετε εσείς τον αριθµό των dpί µε
τον οποίο θα πραγµατοποιηθεί µία σάρωση (µέχρι το µέγιστο του scanner). Το
βασικό ερώτηµα που γεννιέται σε κάθε χρήστη αφορά στο ποια είναι η σωστή
ανάλυση που πρέπει να χρησιµοποιηθεί.
Σε περίπτωση που η τιµή ανάλυσης είναι πολύ χαµηλή, ο σαρωτής δεν
θα αποκτήσει αρκετές πληροφορίες και η εικόνα θα είναι ασαφής. Αντίθετα,
αν είναι πολύ υψηλή, το γραφικό αρχείο θα είναι πολύ µεγάλο και η σάρωση
θα διαρκέσει περισσότερο. Εκτιµήστε, λοιπόν σωστά τις ανάγκες σας για να
επιτύχετε εξοικονόµηση χρόνου και χώρου. Η ανάλυση εξαρτάται από το αντιΤμ. Γραφιστικής (Γραφιστική με Η/Υ - Scanner)
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κείµενο που σαρώνετε καθώς και τη συσκευή εξόδου που θα χρησιµοποιηθεί
για την παρουσίαση της εικόνας.
Υπάρχουν δύο γενικοί και απλοί κανόνες που µπορείτε να ακολουθείτε.
1) Κείµενο ή γραµµικό σχέδιο
Σαρώστε µε τη µέγιστη τιµή dpί που µπορεί να αποδώσει ο εκτυπωτής
σας.
Στην περίπτωση αυτή δεν έχουµε διαβαθµίσεις γκρίζου και για να αποδοθούν σωστά όλες οι λεπτές άκρες των γραµµάτων ή των σχεδίων ο τύπος
είναι: Μέγεθος αρχείου = ύψος εικόνας Χ πλάτος εικόνας Χ (ανάλυση σάρωσης) Χ bytes ανά piχel
Αν η σάρωση γίνεται µε σκοπό την οπτική αναγνώριση χαρακτήρων
τότε ανάλογα µε το µέγεθος και την καθαρότητα αποτύπωσης των γραµµάτων χρησιµοποιήστε ανάλυση 200 µε 3ΟΟ dpί. Συνήθως τα 300 dpi είναι η
σωστή σάρωση.
2) Εικόνες
Στη συνέχεια δίνεται µία εικόνα των αναλύσεων που πρέπει να χρησιµοποιηθούν, όπως προτείνονται από κατασκευαστές:
Για εκτυπωτές των 3ΟΟ dpi είναι συνήθως αρκετή µία σάρωση σε 100 dpi.
Για εκτυπωτές cοlοr inkjet των 360 dpi αρκεί µία σάρωση µε 135 dpi.
Για εκτυπωτές των 6ΟΟ dpi αρκεί µία σάρωση µε 150 dpi.
Σε κάθε περίπτωση µία σάρωοη µε άνω των 2ΟΟ dpi δεν προσφέρει
καµία βελτίωση στην ποιότητα της εκτυπούµενης εικόνας ανεξάρτητα από την
ποιότητα του εκτυπωτή που διαθέτετε

Μέγεθος αρχείου
Είναι γνωστό ότι τα γραφικά αρχεία καταλαµβάνουν µεγάλο µέγεθος
στο δίσκο.
Όταν σαρώνετε µια εικόνα που τελικά θα τυπωθεί σαν halftone, πρέπει
να δηµιουργήσετε ένα αρχείο που θα συµπεριλαµβάνει όλα τα δεδοµένα εικόνας που χρειάζεστε και τίποτα περισσότερο. Προκειµένου να προσδιορίσετε
πόσες πληροφορίες χρειάζεστε, πρέπει να ξέρετε κάποια πράγµατα για το
πώς θα τυπωθεί η εικόνα.
Υπάρχει ένας σχετικά απλός τύπος που θα σας βοηθήσει να καθορίσετε το µέγεθος του αρχείου που θέλετε να δηµιουργήσετε. Για λόγους
απλούστευσης θα χρησιµοποιήσουµε τον τύπο που ισχύει για µαυρόασπρες
εικόνες. Για έγχρωµες εικόνες πολλαπλασιάστε µε το τρία.
Μέγεθος αρχείου = ( Line Screen )2 Χ µέγεθος εικόνας Χ 2
Με άλλα λόγια , πάρτε τη συχνότητα οθόνης της τελικής halftone που
θέλετε να δηµιουργήσετε , τετραγωνίστε την (πολλαπλασιάστε την µε τον
εαυτό της), πολλαπλασιάστε το ποσό που βρήκατε µε τον αριθµό τετραγωνικών ιντσών στην εικόνα, και µετά πολλαπλασιάστε µε το δύο. Σε πολλές περιπτώσεις, το λογισµικό σάρωσης που έχετε µπορεί να κάνει αυτό τον
υπολογισµό για εσάς

Ποιότητα εικόνας
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Αυτό που ονοµάζεται ανάλυση του scanner κανονικά λέγεται δειγµατοληψία ή ρυθµός δειγµατοληψίας (sampling rate) και αποτελεί ένα µέτρο του
πόσα ανεξάρτητα στοιχεία της εικόνας µπορούν να διαβαστούν κατά µήκος
µιας ίντσας. Ο όρος ανάλυση αναφέρεται στην ικανότητα του scanner να διακρίνει περισσότερες λεπτοµέρειες και καθορίζει την ποιότητα της εικόνας που
θα παρουσιαστεί. Η υψηλή δειγµατοληψία είναι ένας από τους παράγοντες
που επηρεάζουν την ποιότητα αλλά, όπως έχουµε αναφέρει, σπουδαίο ρόλο
παίζει και η ποιότητα του οπτικού και του µηχανικού συστήµατος.
Ένας άλλος παράγοντας, που επηρεάζει την ποιότητα της εικόνας που
θα παρουσιαστεί είναι το ειδικό λογισµικό που θα χρησιµοποιηθεί και ιδιαίτερα µια τεχνική γνωστή µε το όνοµα παρεµβολή (lnterpοlatiοn). Σύµφωνα µε
την τεχνική αυτή, παρεµβάλλονται νέα piχels ανάµεσα σε άλλα µε χρώµα ανάλογο µε αυτό που υπάρχει.
Η τεχνική αυτή χρησιµοποιείται κυρίως σε τονισµούς αντικειµένων. Το
πόσα χρώµατα (ή αποχρώσεις του γκρι) µπορούν να αναγνωριστούν ταυτόχρονα από την εικόνα που σαρώνεται πολλές φορές αναφέρεται ως βάθος
χρώµατος και υπολογίζεται σε bits.
Για παράδειγµα, τα 8 bits αντιστοιχούν σε 256 χρώµατα, τα 10 bits σε
1024 χρώµατα , τα 24 bίts σε 16,7 εκατοµµύρια χρώµατα (αληθινό χρώµα) ,
ενώ τα 30 bits σε 1,07 δισεκατοµµύρια χρώµατα (αληθινό χρώµα).

Μικρά Πρωτότυπα
Μερικές φορές όταν σαρώνετε µεγάλο αριθµό µικρών εικόνων όπως
πορτραίτα σε µέγεθος πορτοφολιού, µπορείτε να εξοικονοµήσετε χρόνο τοποθετώντας στο γυαλί του scanner διάφορες εικόνες συγχρόνως, αντί για µια
κάθε φορά. Ακόµα και αν το πρόγραµµα σάρωσης που έχετε δεν υποστηρίζει
gang scanning, µπορείτε να σαρώσετε όλες τις εικόνες µαζί αν χρησιµοποιούν όλες περίπου τις ίδιες παραµέτρους σάρωσης. Μπορείτε µετά να χρησιµοποιήσετε τις λειτουργίες crop και cut του προγράµµατος επεξεργασίας
εικόνας για να σπάσετε τη µεγάλη εικόνα σε ξεχωριστές εικόνες. Αν δείτε ότι
οι εικόνες έχουν διαφορετικές ρυθµίσεις φωτεινότητας ή αντίθεσης, µπορείτε
ακόµα να γλιτώσετε χρόνο αφήνοντας τις στη θέση που είναι στο γυαλί και
σαρώνοντας κάθε εικόνα χωριστά.

Σάρωση υπερµεγέθων εγγράφων
Τα υπερµεγέθη έγγραφα, όπως εφηµερίδες και αφίσες, αποτελούν συνήθως πρόκληση για τον χρήστη ενός scanner. Ο µόνος τρόπος να σαρώσετε
υπερµεγέθη έγγραφα (σαν να τα σµικραίνατε πρώτα στο φωτοτυπικό ) είναι
να τα σαρώσετε σε τµήµατα. Αν διαλέξετε προσεχτικά τη θέση των τµηµάτων
αυτών, θα σας είναι πιο εύκολο να τα “ξαναγράψετε” µετά µαζί στο πρόγραµµα επεξεργασίας εικόνας. Πρώτα, βεβαιωθείτε ότι το πρωτότυπο είναι
τοποθετηµένο ίσια πάνω στο scanner. Αν χρειάζεται, χρησιµοποιήστε κολλητική ταινία ή κάποιο βάρος για να βεβαιωθείτε ότι δεν θα κουνηθεί. Για να διΤμ. Γραφιστικής (Γραφιστική με Η/Υ - Scanner)
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ευκολυνθείτε, προσπαθήστε να ευθυγραµµίσετε τη γωνία του εγγράφου µε τη
γωνία της επιφάνειας του scanner όπου αυτό ακουµπάει. Σαρώστε όσο περισσότερο µπορείτε από το πρωτότυπο κατά την πρώτη σάρωση, και µετά µετακινήστε το για να σαρώσετε το υπόλοιπο. Γενικά, προσπαθήστε να µετακινείτε
το πρωτότυπο µόνο προς µία διάσταση κάθε φορά. Ονοµάστε τα αρχεία σας
κατάλληλα, ώστε να µπορείτε να τα ξανασυγκεντρώσετε µετά εύκολα. Π.χ. :
Φώτο 1Α, 2Α, 1Β, 2Β. Όταν ρυθµίσετε τις παραµέτρους του scanner, όπως
ανάλυση, συντελεστή κλίµακας και ρυθµίσεις εικόνας, φροντίστε να διατηρήσετε τις ίδιες για τις επόµενες σαρώσεις. Μόλις τελειώσετε τη σάρωση, εισάγετε τα σαρωµένα τµήµατα της εικόνας σας στο πρόγραµµα επεξεργασίας
εικόνας. ∆ηµιουργήστε ένα καινούριο αρχείο του οποίου η επιφάνεια είναι αρκετά µεγάλη ώστε να χωρέσει όλα τα κοµµάτια της εικόνας. Κάντε Αποκοπή
και Επικόλληση των εικόνων στη θέση τους χρησιµοποιώντας αν χρειάζεται τα
βελάκια στο πληκτρολόγιο για να τις σπρώξετε στην ακριβή τους θέση. Αν θέλετε, µπορείτε επίσης να πειραµατιστείτε µε την εντολή Paste Behind στο
Photoshop για να προφυλάξετε µια εικόνα που βρίσκεται ήδη στη θέση της
από µια καινούρια που επικολλάτε.

Σάρωση για εκτύπωση µεγάλου µεγέθους φωτογραφίας
Όταν σαρώνουν εικόνες για εκτύπωση σε εκτυπωτή ψεκασµού ή σε
ηλεκτροστατικό plotter, πολλοί χρήστες κάνουν το λάθος να σαρώνουν εικόνες µε υπερβολική ανάλυση. Επειδή η εικόνα θα µεγεθυνθεί πιθανώς σηµαντικά, µπαίνει κανείς στον πειρασµό να τη σαρώσει µε όσο το δυνατόν
µεγαλύτερη ανάλυση (ακόµα και αν τα αρχεία που παράγονται µε αυτό τον
τρόπο γίνονται τόσο µεγάλα, που είναι δύσκολο να τα χειριστεί κανείς). Άλλοι
χρήστες πάλι, κάνουν το αντίθετο λάθος, σαρώνοντας µε πολύ µικρή ανάλυση. Για να βρείτε τη µέση λύση, υπολογίστε το ποσοστό κατά το οποίο θα
µεγεθυνθεί η εικόνα και πολλαπλασιάστε το µε έναν αριθµό από το 60 ως το
100. Χρησιµοποιήστε το ανώτατο όριο αυτής της κλίµακας αν είναι σηµαντική
η σαφήνεια της εικόνας και το κατώτατο όριο αν σας ενδιαφέρει περισσότερο
να διατηρήσετε µικρό το µέγεθος του αρχείου. Ας υποθέσουµε ότι το πρωτότυπο έχει διαστάσεις 8Χ10 ίντσες και θα µεγεθυνθεί σε 24Χ30 ίντσες ή 300%.
Ως εκ τούτου, σαρώνουµε την εικόνα σε 180 µε 300 dpi (60Χ3=180,
100Χ3=300). Να θυµάστε ότι αυτή είναι µια εµπειρική µέθοδος και ότι κάθε
σύστηµα µεγάλου µεγέθους εκτύπωσης είναι διαφορετικό. Πάντα να συζητάτε
την εργασία που θέλετε να κάνετε µε το τεχνικό τµήµα εικόνας πριν αρχίσετε,
για να πάρετε τη γνώµη τους για τις σωστές ρυθµίσεις σε ό,τι αφορά µεγάλου
µεγέθους εκτυπώσεις. Επίσης να θυµάστε ότι η απαραίτητη ανάλυση για µεγάλου µεγέθους εκτυπώσεις εξαρτάται πολύ από την απόσταση από την
οποία οι αναγνώστες θα δουν την αφίσα ή την εκτύπωση - όσο πιο µακριά,
τόσο λιγότερα δεδοµένα εικόνας χρειάζονται. Μια καλή εµπειρική µέθοδος
είναι η εξής: αν η πιθανή απόσταση ποικίλλει αναλογικά µε τον συντελεστή
κλίµακας της µεγέθυνσής του πρωτότυπου, µπορείτε να σαρώσετε µε την ίδια
ανάλυση που χρησιµοποιήθηκε για το πρωτότυπο. Αν η απόσταση θα µεγαλώσει κατά µεγαλύτερο συντελεστή από το συντελεστή µεγέθυνσής του εγγράΤμ. Γραφιστικής (Γραφιστική με Η/Υ - Scanner)
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φου, τότε µπορεί να τη γλιτώσετε µε µικρότερη ανάλυση.

Βάλτε περίγραµµα γύρω από φωτεινές εικόνες
Μερικές φορές είναι δύσκολο να δείτε στην οθόνη τις άκρες µιας φωτογραφίας, ειδικά αν υπάρχουν πολύ ανοιχτόχρωµες περιοχές γύρω από το
περίγραµµα της εικόνας. Αν πρέπει να συλλάβετε ολόκληρο το πλαίσιο µιας
φωτογραφίας, αλλά είναι δύσκολο να δείτε το περίγραµµα, δοκιµάστε να βάλετε ένα κοµµάτι µαύρο χαρτί πάνω από τη φωτογραφία στο scanner. Έτσι θα
σας είναι πιο εύκολο να δείτε τις άκρες της εικόνας.

Προσέξτε κατά την αποκοπή
Όταν µαρκάρετε µια εικόνα για να κάνετε αποκοπή, προσέξτε να αφήσετε το σωστό περιθώριο γύρω της. Αν τη µαρκάρετε ίσα-ίσα, θα γλιτώσετε
χώρο στη σελίδα σας. Αλλά αν δεν σαρώσετε µια “ζώνη ασφαλείας” γύρω
από το στόχο σας ίσως π.χ. να µην έχετε αργότερα την πολυτέλεια να στρέψετε µια τετράγωνη εικόνα σε οριζόντιο προσανατολισµό.

Λύσεις και ιδέες
•Μην περιορίζεστε σε δύο διαστάσεις . Σαρώστε ένα κοµµάτι ύφασµα ή
σαρώστε την παλάµη σας και θα δείτε τι µπορείτε να κάνετε µε το καινούργιο
σας Scanner.
•Αν σαρώνετε πολύ µικρές φωτογραφίες, τότε µπορείτε να χρησιµοποιήσετε ειδική κολλητική ταινία για να στερεώσετε τις φωτογραφίες στο γυαλί..
•Αποθηκεύστε µια φωτογραφία σαν ΒΜΡ αν θέλετε να την βάλετε σαν
WALLPAPER στα Windows .
•Αποθηκεύστε µια φωτογραφία σαν GIF ή JPG αν θέλετε να την βάλετε
στο World Wide Web ή σε On line υπηρεσίες. Στις περισσότερες περιπτώσεις
τα 72 DPI είναι ή καλύτερη ανάλυση
•Η αποθήκευση φωτογραφίας σε JPG µορφή πιάνει τον µικρότερο χώρο
αρχείου στο δίσκο.
•Προσοχή οι φωτογραφίες που σαρώνετε πρέπει να είναι καθαρές,
καθώς και το τζάµι του σαρωτή. Σε αντίθετη περίπτωση έχουµε αλλοίωση του
αποτελέσµατος.
•Πάντα να κάνετε Preview πριν σαρώσετε µία φωτογραφία ή ένα κείµενο και να επιλέγετε το κοµµάτι που σας ενδιαφέρει. Μετά την σάρωση µεγαλώστε την εικόνα, κόψτε το επιθυµητό κοµµάτι, κάντε Crop Image από τα
διάφορα προγράµµατα επεξεργασίας εικόνας. Έτσι κερδίζετε χώρο στον
δίσκο σας από πληροφορίες που δεν σας ενδιαφέρουν .
•Βάλτε στον σαρωτή πολλές φωτογραφίες µαζί κάντε ένα Preview και
µετά σαρώστε µία µία τις φωτογραφίες. Έτσι κερδίζετε χρόνο & ο σαρωτής
κάνει λιγότερες σαρώσεις. Αν οι φωτογραφίες έχουν µεγάλες χρωµατικές
αντιθέσεις γκρουπάρετε κοντινές σε θέµα φωτογραφίες και σαρώστε τις µαζί.
• Αποθηκεύστε την φωτογραφία σας αµέσως µετά την σάρωση. ΑποΤμ. Γραφιστικής (Γραφιστική με Η/Υ - Scanner)
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φεύγετε λάθη & επαναλήψεις.
•Αν δεν έχετε Transparency και δεν σας ενδιαφέρει η ποιότητα του αποτελέσµατος τότε δοκιµάστε να βάλετε µία φωτεινή πηγή (λάµπα) πάνω από
ένα αρνητικό φωτογραφίας. Έτσι θα µπορέσετε να δείτε την δουλειά που
κάνει το Transparency µε χαµηλή βέβαια ποιότητα.
•Να βάζετε το πρωτότυπο ίσια πριν την σάρωση, ειδικά αν θέλετε να κάνετε OCR. Υπάρχουν οδηγοί και νούµερα που θα σας βοηθήσουν. Υπάρχει βέβαια και το Rotate για τελικές ρυθµίσεις.
•Αν σαρώνετε εφηµερίδες ή χαρτί που είναι πολύ λεπτό τότε θα εµφανίζονται και τα γράµµατα από την πίσω µεριά της σελίδας. Για να το αποφύγετε
κλείστε το καπάκι του σαρωτή ή βάλτε ένα άσπρο χαρτί πίσω από το πρωτότυπο.
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