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Skaner to urządzenie peryferyjne komputera wykorzystywane do przetwarzania fotografii i obrazów z postaci analogowej na postać cyfrową, 

możliwą do zapisania w plikach. Zasada działania skanera jest podobna do kserokopiarki, z tym że w wyniku jego działania nie powstaje 

papierowa kopia, ale plik, który można dalej obrabiać w komputerze.  

Skaner zależnie od rodzaju można podłączyć do komputera poprzez port równoległy (port drukarki), SCSI (wymaga dodatkowego kontrolera 

w postaci karty rozszerzającej) lub USB. 

 

Skanery można podzielić na kilka rodzajów: bębnowe, stołowe, rolkowe oraz ręczne; dwa główne rodzaje to ręczne (ruchome), płaskie 

(stacjonarne). Ręczne - to najprostsze z urządzeń tego typu. Ich obsługa polega na przeciąganiu czytnikiem nad wprowadzanym 

dokumentem. Niestety szerokość skanowanego pola nie przekracza z reguły ok. 10 cm, toteż urządzenia te nadają się do najprostszych, 

amatorskich zastosowań. Można za ich pomocą wczytać do programu graficznego zdjęcie standardowego formatu, lecz większe może 

sprawić problemy. Oprogramowanie takich skanerów przeważnie umożliwia sklejanie z kilku pasków stron większego formatu, nawet A4. 

Jednak wymaga to dużej cierpliwości i pewnej ręki, to właśnie ze względu na ręczne prowadzenie czytnika każde drgnięcie ręki bądź 

nieregularne przesuwanie urządzenia powoduje zauważalne, trudne do skorygowania skazy na wynikowym obrazku nie mówiąc już o 

problemach pojawiających się przy skanowaniu dużych dokumentów. Urządzenia te do niedawna były konkurencyjne cenowo w stosunku 

do skanerów płaskich, jednak ta sytuacja uległa już zmianie. Płaskie - to skanery w których skanowany dokument układa się w łożu 

urządzenia, po czym precyzyjny mechanizm przesuwa układ optyczny pod powierzchnią dokumentu. Obraz jest dzięki temu skanowany 

równomiernie na całej powierzchni (zwykle co najmniej A4), bez deformacji i szarpnięć, a przy okazji znacznie szybciej. Z punktu widzenia 

najpopularniejszych zastosowań - wczytywania zdjęć i dokumentów tekstowych jest to metoda optymalna.  

 

Podobnie jak otaczający nas świat obraz jest zjawiskiem o charakterze ciągłym. Przybliżając, np. za pomocą lornetki, widok tego samego 

fragmentu krajobrazu, można zauważyć stały wzrost ilości zauważalnych elementów. Komputer operuje jednak na skończonym zbiorze 

wartości liczbowych. Aby więc umożliwić wprowadzenie obrazu do pamięci komputera, należało opracować metodę odwzorowania ciągłej, 

nieskończonej postaci obrazu na jej odpowiednik elektroniczny - nieciągłą i skończoną postać cyfrową, czyli mozaikę pikseli. 

Zasada rozpoznawania kolorów przez skaner przypomina sposób ich postrzegania przez ludzkie oko. Analizowany jest udział trzech 

podstawowych kolorów - czerwonego, zielonego i niebieskiego. Cyfrowym "okiem" większości popularnych skanerów stołowych są 

elementy światłoczułe CCD
1
. Każdy z nich jest miniaturowym fotometrem, który mierzy natężenie padającego nań światła i przekazuje 

wynik pomiaru do dalszej obróbki. Elementy CCD znajdują się na przesuwającej się wewnątrz skanera listwie. Przeznaczony do 

wprowadzenia do komputera oryginał umieszcza się na szklanym blacie, zwracając go analizowaną stroną do wnętrza urządzenia. Podczas 

skanowania dokument oświetlany jest przez lampę ksenonową, halogenową lub fluoroscencyjną. Specjalny układ optyczny kieruje wiązkę 

światła, by pokryć całą powierzchnię dokumentu. Odbita od materiału refleksyjnego (np. papierowego dokumentu) lub przepuszczona przez 

materiał transparentny (np. przeźrocze) wiązka światła, przechodzi przez filtry odpowiedzialne za poszczególne składowe koloru i trafia do 

elementów CCD. Otrzymany z nich sygnał odwzorowany w postaci cyfrowej po wstępnej obróbce przesyłany jest do komputera. Podczas 

skanowania kolorowych dokumentów do niedawna stosowano technikę trójprzebiegowego skanowania - każda z trzech analiz odpowiadała 

za jedną z trzech składowych barw. Takie rozwiązanie miało jednak wiele wad, w tym np. długi czas oczekiwania oraz niedokładne 

nakładanie kolorów. Obecnie tego typu urządzeń praktycznie się nie spotyka, a współczesne jednoprzebiegowe skanery pracują dużo 

szybciej i z większą dokładnością. Analiza barw wykonywana jest jednocześnie dla wszystkich składowych, co znacznie poprawia zbieżność 

kolorów.  

CIS
2
 - to druga mniej powszechna technika skanowania. Zrezygnowano ty z systemy luster i soczewek zastępując je sensorami optycznymi 

umieszczonymi w bardzo małej odległości od dokumentu (szyba o grubości 1-2 mm). Skanery tego typu mają mniejsze zapotrzebowanie na 

energię elektryczną przez co mogą być podłączane do złącza USB bez stosowania zewnętrznego zasilacza. Dzieje się tak dzięki zastąpieniu 

lampy diodami elektroluminescencyjnymi. Dzięki tym innowacją urządzenia te są tańsze w produkcji, niższe i trwalsze od skanerów CCD. 

Niestety skany wykonane przy pomocy skanera CIS mają trochę gorszą jakość od dokumentów skanowanych przez urządzenie CCD. 

Dokumenty, aby zostały prawidłowo zeskanowane muszą idealnie przylegać do powierzchni skanera. 

Skanery z układem optycznym CCD są wydajniejsze niż skanery z układem CIS. Pozwalają one na uzyskanie skanów o dużo lepszej jakości, 

poza tym są przeważnie szybsze. Jednak technologia CCD ma jednak wady, najważniejsza z nich to duże rozmiary i duży ciężar skanera. 

Układy te są także droższe i pobierają więcej energii elektrycznej.  

Podstawowe parametry określające skanery. 

a)    rozdzielczość optyczna 

b)    dokładność reprezentacji barwnej. 

Od liczby elementów CCD na przesuwającej się pod szklanym blatem listwie zależy, z jaką poziomą dokładnością zostanie przetworzony 

badany oryginał. Otrzymana w ten sposób informacja o optycznej poziomej rozdzielczości skanera podawana jest w jednostkach dpi, co w 

skrócie oznacza liczbę analizowanych punktów obrazu na cal. Skaner o większej liczbie elementów światłoczułych przypadających na 

elementarny fragment obrazu potrafi rozpoznawać w nim więcej szczegółów. Rozdzielczość pionowa skanera jest przeważnie odmienna od 

poziomej. Ponieważ listwa skanująca może poruszać się wzdłuż dokumentu z dowolną ustaloną prędkością, na różny sposób można 

zdefiniować pionowy rozmiar obszaru odpowiedzialnego za pojedynczy piksel obrazu. Powszechnie stosowanym przez producentów 

rozwiązaniem jest metoda polegająca na skanowaniu dokumentu z maksymalną rozdzielczością pionową udostępnianą przez układ 

mechaniczny i optyczny skanera. Następnie, zależnie od oczekiwanej przez użytkownika dokładności, z otrzymanego obrazu automatycznie 

usuwane są nadmiarowe linie poziome. Nowszym sposobem jest dynamiczne dostosowywanie wielkości badanych obszarów w zależności 

od oczekiwanej przez użytkownika rozdzielczości cyfrowego odpowiednika. Dzięki takiemu podejściu zwiększana jest prędkość działania 

urządzenia. Poprawia się również jakość otrzymywanych rezultatów. Często zdarza się, że producent podając informację o rozdzielczości 

skanera podaje dwie pary liczb. Wówczas to mniejsze wartości informują o faktycznej rozdzielczości optycznej skanera, natomiast większe 

wartości to tzw. rozdzielczość interpolowana. Metoda pozwalająca uzyskać dokładność większą od optycznej polega na matematycznej 

                                                 
1 Charge-Coupled Device 
2 Contact Image Sensors 
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obróbce obrazu wprowadzonego z podstawową rozdzielczością za pomocą specjalnych algorytmów. W rzeczywistości, pomimo stosowania 

bardzo zawansowanych algorytmów rozdzielczość interpolowana nie gwarantuje, że rezultat będzie dokładniejszy od oryginału. 

Drugim z parametrów określających skaner jest jego dokładność odwzorowania. Parametr ten określa liczbę bitów opisujących jasność i 

natężenie barw składowych. Przykładowo skaner o dokładności odczytu równej 1 (1 bit) mógłby zapisać tylko dwie informacje - badany 

punkt jest "jasny" albo "ciemny". Przy zapisie 2- bitowym możliwe są już cztery wartości, przy zapisie 4- bitowym jest ich 16 itd. Przy 

zastosowaniu 8 bitów na każdą składową barwę daje w efekcie liczbę możliwych do przyjęcia wartości równą 2
24
, czyli około 16 milionów 

stanów. Współczesne skanery oferują coraz częściej dokładność równą 36 bitom na punkt, przeważnie jednak urządzenia wyjściowe (np. 

kart graficzna) nie pozwalają na przeniesienie tak szerokiego zakresu wartości. Przy poważniejszych zastosowaniach tego typu nadmiarowe 

informacje są jednak użyteczne i przy wykorzystaniu profesjonalnego oprogramowania graficznego pozwalają na dużo większą swobodę 

działania.  

Komunikacja 

Do komunikacji skanera z komputerem oprócz dróg przesyłu informacji (port równoległy, SCSI) potrzebny jest zarządca kontrolujący 

wymianę napływających danych. W przeszłości każdy z producentów stosował własną metodę komunikacji, toteż często tylko 

oprogramowanie producenta bezbłędnie współpracowało z urządzeniem. Zmuszało to użytkownika do skanowania pod kontrolą firmowej 

aplikacji, przeważnie dalekiej od spełnienia jego oczekiwań. Lepszym rozwiązaniem jest korzystanie z uniwersalnych sterowników 

współpracujących z dowolną aplikacją. Obecnie opracowany przez największych producentów sprzętu standard TWAIN
3
 rozwiązał problem 

komunikacji urządzeń i w znacznym stopniu przyczynił się do uproszczenia obsługi skanerów. Podstawowym zadaniem interfejsu jest 

zarządzanie wszystkimi urządzeniami, które przesyłają do komputera obraz w postaci cyfrowej. Aby korzystać z dobrodziejstw standardu, 

producent sprzętu projektuje tylko jeden sterownik, potocznie zwany źródłem (TWAIN Source), który na żądanie udostępnić musi każdy, 

nawet najdrobniejszy szczegół techniczny opisywanego urządzenia. Rolę sterującą interfejsu pełni zarządca źródeł TWAIN (TWAIN Source 

manager). Jeśli system operacyjny otrzyma z poziomu aplikacji graficznej zgłoszenie aktywacji interfejsu - np. poprzez żądanie pobrania 

(ang. acquire) danych ze skanera - wówczas automatycznie wywoływany jest zarządca TWAIN. Uruchamia on odpowiedni moduł 

sterownika - w systemie Windows jest to specjalna biblioteka DLL - i odczytuje z niego charakterystykę urządzenia. Uzyskuje on w ten 

sposób na przykład informacje o tym, jakie rozdzielczości oferuje skaner, jakie tryby pracy udostępnia - kolorowy, w odcieniach szarości czy 

czarno-biały - oraz czy dysponuje dodatkowymi mechanizmami przetwarzania obrazu - np. korekcją kontrastu i jasności. Drugim ważnym 

elementem, za który odpowiada TWAIN, jest interfejs użytkownika. Za jego pomocą wybiera się opcje skanowania, obszar, tryb pracy itp. 

W zależności od zaangażowania producenta przygotowany przezeń interfejs lepiej lub gorzej wykorzystuje potencjał urządzenia. Zarządca 

źródeł TWAIN za pośrednictwem interfejsu wyświetla aktualne parametry pracy i pozwala na ustalenie konfiguracji odpowiadającej 

charakterowi wczytywanych ze skanera danych.  

Największy wpływ na ocenę jakości skanów ma analiza ostrości uzyskanych rezultatów i wierność odwzorowywania barw. Szczególną 

należy zwrócić na zachowanie właściwych proporcji w tonacji i kolorystyce oraz na nasycenie kolorów poszczególnych fragmentów 

skanowanego dokumentu. Najlepsze rezultaty osiągają te modele skanerów, których rozdzielczość optyczna wynosiła minimum 600 dpi. 

Pomiary rozróżnienia odcieni wykazały przewagę urządzeń o większej liczbie bitów przeznaczonych na opis barwy pojedynczego piksela. 

Wnioski wypływające z otrzymanych rezultatów nie uprawniają jednak do stwierdzenia, że skanery o mniejszej głębi kolorów produkują 

znacznie gorsze rezultaty od analogicznych urządzeń o dokładności np. 30 czy 36 bitów. 

OCR 

Mimo dynamicznego rozwoju publikacji elektronicznych i Internetu papier, wynaleziony przez Chińczyków prawie dwa tysiące lat temu, 

nadal jest najchętniej używanym medium do przekazywania "słowa pisanego". Dlatego też od początku rozwoju techniki komputerowej 

pojawił się problem przenoszenia informacji z komputera na papier, drukowania, a także odczytywania informacji z papieru i przekładania 

jej na język zrozumiały dla przeciętnego peceta. Rozwiązywaniem drugiego z wymienionych zadań, czyli rozpoznawaniem tekstu, zajmują 

się systemy typu OCR
4
. W tej chwili systematycznie zastępują je młodsi bracia, tak zwane systemy ICR

5
, których "inteligencja" polega na 

wykorzystywaniu algorytmów rozpoznawania wzorowanych na ludzkim sposobie percepcji. 

Nowoczesne oprogramowanie ICR nie realizuje wyłącznie rozpoznawania pojedynczych znaków. Proces konwersji zdjęcia na tekst 

przebiega w czterech etapach, z których każdy wykorzystuje zaawansowane algorytmy, niejednokrotnie opracowane na bazie 

skomplikowanych teorii naukowych. Skuteczność działania każdego z etapów wpływa znacząco na jakość danego programu ICR. Pierwszy 

etap to wstępne przetworzenie obrazu strony. Na tym etapie automatycznie wykrywana i korygowana jest orientacja tekstu na stronie - 

program sprawdza, czy wydruk nie został włożony do skanera "do góry nogami" lub koryguje często występujące "przekręcenie tekstu" (gdy 

wiersze z tekstem nie są równoległe do podstawy dokumentu). Również w tym kroku program ustala, czy ma do czynienia z drukiem 

"czarno na białym", czy też wydruk jest negatywem - białe litery na czarnym tle. Podczas przetwarzania wstępnego niektóre programy ICR 

wykonują różnego typu filtracje, usuwając np. drobne kropki i zakłócenia, co może wpłynąć na poprawę skuteczności następnych etapów. W 

trakcie segmentacji, drugiego etapu przetwarzania, program automatycznie wykrywa te fragmenty obrazu, które warto rozpoznawać. 

Rezultatem tej operacji jest wyróżnienie w obrazie dokumentu obszarów zawierających tekst, grafikę lub zdjęcia oraz tabelek. Dodatkowo 

ustalana jest kolejność obszarów tekstowych, tak aby wynik rozpoznawania jak najdokładniej odzwierciedlał logiczny porządek tekstu w 

skanowanym dokumencie. Regułą jest to, że użytkownik może manualnie skorygować rezultat segmentacji. Kolejny etap to rozpoznawanie 

znaków. Podczas rozpoznawania obraz dokumentu, wiersz po wierszu, znak po znaku, zamieniany jest na tekst. Nowoczesne programy ICR 

wykorzystują co najmniej dwie, równolegle działające metody konwersji obrazu na znaki, a ostateczny rezultat tejże konwersji weryfikuje i 

ustala specjalny system ekspertowy. W rozpoznawaniu może aktywnie uczestniczyć użytkownik, "podpowiadając" komputerowi wówczas, 

gdy ten ma kłopot z rozpoznaniem określonego znaku. "Podpowiedź" taką program zapamiętuje i wykorzystuje przy przetwarzaniu 

kolejnych fragmentów tekstu, gdy napotka podobnie wyglądający znak. Ostatnim krokiem jest analiza językowa. W prostszych systemach 

OCR analiza językowa jest całkowicie oddzielona od etapu rozpoznawania znaków i sprowadza się do wykrywania literówek na podstawie 

słownictwa wybranego języka. W programach ICR algorytmy analizy językowej uczestniczą w rozpoznawaniu znaków i pełnią funkcję 

                                                 
3 (Technology Without Any Interesting Name) Ujednolicony interfejs wymiany danych między komputerem a urządzeniami do 

cyfrowej rejestracji obrazu (aparaty, skanery).  
4 (Optical Character Recognition - optyczne rozpoznawanie znaków) 
5 (ang. Intelligent Character Recognition - inteligentne rozpoznawanie znaków) 
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ekspertów przejmujących odpowiedzialność za ostateczny wynik, a wykorzystują do tego wiedzę zarówno o słownictwie, jak i o gramatyce. 

Grafika 

Po ze skanowaniu, każdy obrazek musi być zapisany na dysku (jeżeli chcemy go zachować). I tu zaczynają się problemy z doborem 

odpowiedniego formatu zapisu (a właściwie kompresji) danych. Do wyboru mamy kilka możliwych formatów danych, z których każdy ma 

swoje wady i zalety. Najbardziej znane formaty to BMP, JPEG i GIF. Format BMP charakteryzuje się brakiem zniekształceń 

wprowadzanych do grafiki, jednak jego wadą są ogromne rozmiary grafik zapisanych w tym formacie co jest spowodowane przez to, że w 

formacie tym nie ma miejsca żadna kompresja, a zapis odbywa się poprzez zapisanie w pliku parametrów każdego piksela i z tego powodu 

formatu tego nie stosuje się do przechowywania grafiki. JPEG stosowany jest do grafiki 24 - bitowej. Stąd najczęściej korzysta się z niego 

przy zapisie standardowych fotografii, jak portrety czy obraz tła itp. Użycie tego formatu nie powoduje zmian w poziomach jasności, jednak 

tracone są informacje dotyczące odcieni barw, które przy każdym otwarciu pliku muszą być interpolowane (obliczane na podstawie funkcji 

matematycznych). Zapis w formacie JPEG umożliwia ustalenie stopnia kompresji danych (im większy stopień kompresji, tym mniejszy plik, 

ale gorsza jakość i odwrotnie). GIF natomiast stosowany jest do grafiki 8 bitowej (w 256 kolorach). W przypadku fotografii jest zwykle za 

mało, choć przy zwykłych grafikach o niewielkiej liczbie odcieni w zupełności wystarcza. W takiej sytuacji użycie GIF-a zamiast JPEG-a 

jest znacznie bardziej korzystniejsze, ponieważ nie tracimy ani bitu informacji należących do obrazu. 

 

Rozdzielczość zdjęcia z aparatu cyfrowego zależy od wielkości elementu światłoczułego CCD (Charge Coupled Device), którego zadaniem 

jest zamiana "widzianego" przez obiektyw obrazu na postać elektroniczną. Im więcej pikseli ma matryca CCD, tym większą rozdzielczość 

będzie miało zdjęcie, a co za tym idzie, będziemy mieli większe możliwości jego retuszowania. Aparaty z elementem CCD o liczbie pikseli 

około dwóch milionów pozwalają uzyskać zdjęcia o rozmiarze 1600x1200. W trzymegapikselowych urządzeniach osiągana jest 

rozdzielczość 2048x1536 punktów, a w czteromegapikselowych - 2272x1740. Najnowsze aparaty cyfrowe wyposażane są w matryce liczące 

ponad pięć milionów pikseli, umożliwiające wykonywanie zdjęć o rozdzielczości 2560x1920 i większej. Zdjęcia o rozdzielczości powyżej 

1600x1200 pikseli raczej nie będą się już (bez zmniejszenia) mieściły na ekranie monitora - jeżeli mamy zamiar oglądać zdjęcia tylko na 

ekranie monitora, to w zupełności wystarczy nam aparat robiący zdjęcia w rozdzielczości 1600x1200, charakteryzujące się wystarczająco 

dobrą jakością. Inaczej ma się sprawa, gdy chcemy wydrukować nasze prace na papierze. W tym przypadku zdjęcia o dużej rozdzielczości 

mogą być powielane w większym formacie. Przykładowo: do wykonania odbitki o rozmiarze 9x13 cm o zadowalającej jakości nadaje się 

zdjęcie o rozdzielczości 1024x768 punktów. Im większa rozdzielczość zdjęcia i lepsza jego jakość, w tym większym formacie można je 

wydrukować. 

Wielkość matrycy CCD nie jest jedynym czynnikiem wpływającym na jakość wykonywanego zdjęcia. Niebagatelny wpływ ma także układ 

optyczny aparatu. Najlepsze fotografie wykonują aparaty ze szklanymi soczewkami (w tanich urządzeniach często są one wykonane z 

tworzyw sztucznych), zamkniętymi w obiektywie o dużej jasności. Warto zatem poszukać "cyfraka" wyposażonego w obiektyw 

wyprodukowany przez znaną firmę optyczną. Przykładowo: aparaty Sony wyposażono w obiektywy znanej i cenionej przez fotografów 

firmy Carl-Zeiss. Dobre jakościowo są także obiektywy firm Canon, Nikon, Minolta i Olympus. 

  Najtańsze aparaty cyfrowe (do 2 tys. złotych) mają zamontowane obiektywy stałoogniskowe bez opcji optycznego zoomu. Funkcja 

powiększenia jest realizowana na drodze obróbki cyfrowej w zakresie 2-3x. Przy podejmowaniu decyzji o zakupie nie warto sugerować się 

tym parametrem, ponieważ taki sam efekt powiększenia można uzyskać w praktycznie każdym programie do obróbki grafiki. W 

urządzeniach średniej klasy stosuje się obiektywy o zmiennej ogniskowej, które pozwalają otrzymać trzy-czterokrotne powiększenie obrazu 

(zoom optyczny). W droższych aparatach przybliżenie może być nawet dziesięciokrotne. Należy pamiętać, że obiektywy 

zmiennoogniskowe, zwłaszcza upakowane w niewielkiej obudowie, zazwyczaj wprowadzają duże zniekształcenia geometryczne do 

rejestrowanego obrazu - pod tym względem obiektywy stałoogniskowe dają dużo lepsze efekty. Niestety, zniekształcenia te są tym większe, 

im większy jest zakres dostępnych powiększeń.  

Inna niedogodność, związana z korzystaniem z zoomów stosowanych w aparatach cyfrowych, spowodowana jest sposobem 

sterowania powiększeniem obrazu. Zazwyczaj mechanizm napędowy obiektywu ma tak dużą bezwładność, że w całym zakresie dostępnych 

ogniskowych możemy uzyskać jedynie od kilku do kilkanastu ustawień. Przypadłość ta dotyczy zwłaszcza aparatów mocno 

zminiaturyzowanych.  

Inną cenną zaletą aparatów cyfrowych jest możliwość wykonywania zdjęć w trybie makro, czyli z bardzo bliskiej odległości. Większość 

modeli pozwala na wykonywanie fotografii z odległości od 6 do 30 cm od przedmiotu.  

Bardzo przydatnym elementem aparatów cyfrowych jest ekran LCD umożliwiający kadrowanie zdjęcia i podgląd wykonanych fotografii. 

Jakość obrazu na wyświetlaczu pozostawia w wielu przypadkach dużo do życzenia. Niska rozdzielczość praktycznie uniemożliwia 

zaobserwowanie drobnych nieprawidłowości i ich skorygowanie. Dopiero ekrany LCD składające się z około 100 tys. punktów zapewniają 

obraz o dobrej jakości, choć nie jest to jedynym wyznacznikiem gwarantującym wyświetlanie kontrastowego i czytelnego widoku ujęcia - 

dużo zależy również od jakości samego elementu LCD.  

Podczas komponowania ujęcia możemy się wspomagać widokiem zdjęcia w wizjerze optycznym, lecz nie spodziewajmy się, że to, co tam 

widać, znajdzie się na fotografii. Pole widzenia takiego wizjera zazwyczaj nie pokrywa się z polem widzenia obiektywu (znany z 

klasycznych aparatów kompaktowych błąd paralaksy), wprowadzane są również odmienne niż przez obiektyw zniekształcenia optyczne 

obrazu. 
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Zadanie:  

wyszukaj dwa dowolne skanery (lub urządzenia wielofunkcyjne zawierające funkcję skanowania dokumentów) i wypisz 

ich parametry (takie jak: rozdzielczość, szybkość, rozmiary, rodzaj, wyposażenie dodatkowe, cena itp.). 

 

Nazwa parametru Urządzenie numer 1 Urządzenie numer 2 

Producent   

Typ (model)   

Rodzaj   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


