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1. Cel laboratorium

Celem laboratorium było napisanie aplikacji wykorzystującej interfejs TWAIN, potrafiącej skano-
wać i wyświetlać obrazy, a także zapisywać wynik skanowania do pliku.

2. Interfejs TWAIN

Współczesne skanery cyfrowe w przeważającej większości obsługują interfejs TWAIN (akronim od 
"Technology Without An Interesting Name"). TWAIN jest określeniem architektury oprogramowa-
nia, pozwalającej na odwołanie się z dowolnej aplikacji do skanera - nie jesteśmy dzięki temu ogra-
niczeni softwarem dostarczonym przez producenta. Pierwsza wersja TWAIN pojawiła się na rynku 
w 1992 r., ewoluując do zaprezentowanej w 2005 r. wersji 2.0. Standaryzacja obejmuje wyłącznie 
metody odwoływania się do sterownika skanera poprzez rozkazy i aplikacje systemów operacyj-
nych (Windows, MacOS, od wersji 2.0 także Unix).

Trzema kluczowymi elementami interfejsu TWAIN są: 

● Aplikacja użytkownika (application software),  obsługująca TWAIN bezpośrednio poprzez 
dostarczony w SDK (z www.twain.org) plik nagłówkowy twain.h, lub poprzez zewnętrzną 
bibliotekę taką, jak CTwain lub EZTwain. Stworzenie takiej aplikacji było celem niniejszego 
laboratorium.

● Wybór źródła (data source manager), pozwala na określenie sterownika skanera, z którego 
chcemy skorzystać.

● Sterownik skanera (data source software), wyświetlający się po wybraniu opcji „skanuj” 
(acquire) w aplikacji użytkownika. Sterownik ten pozwala na wybór parametrów skanowa-
nia oraz wstępną obróbkę obrazu. Sterowniki mogą różnić się w znacznym stopniu nawet w 
obrębie jednego producenta, brak standaryzacji sposobu ich wykonywania wiąże się zazwy-
czaj z utrudnioną obsługą przez mniej doświadczonych użytkowników.
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Ilustracja 1: Elementy TWAIN

http://www.twain.org/


3. Aplikacja

Napisany przez nas program wykorzystuje darmową do zastosowań niekomercyjnych bibliotekę 
CTwain, stanowiącą wrapper do pliku twain.h w wersji 1.8. Możliwości aplikacji obejmują:

● skanowanie z włączonym oraz wyłączonym GUI sterownika skanera
● wyświetlenie zeskanowanego obrazu
● zapis wyniku skanowania do pliku
● wybór źródła obrazu
● zmianę rozdzielczości skanowania
● zmianę trybu skanowania
● zmianę trybu przesyłania danych do aplikacji

Działanie biblioteki CTwain opiera się, zgodnie z założeniami opisanymi w dokumentacji TWAIN, 
na automacie stanów. Schemat tego automatu został przedstawiony na poniższej ilustracji.

Poszczególne stany automatu, to:

1. PRE SESSION – stan początkowy po uruchomieniu aplikacji wykorzystującej TWAIN.
2. SOURCE MANAGER LOADED – menedżer źródeł został załadowany (znany jest punkt 

wejścia DSM_Entry), następuje gotowość do jego komunikacji z aplikacją.
3. SOURCE  MANAGER  OPEN  –  menedżer  źródeł  został  wywołany  poprzez  procedurę 

DSM_Entry. Użytkownik wybiera z listy odpowiadający mu sterownik oparty o TWAIN.
4. SOURCE OPEN – po wyborze źródła następują negocjacje z docelowym urządzeniem doty-

czące jego parametrów oraz możliwości technicznych. Jeśli zażądane przez użytkownika pa-
rametry skanowania przekraczają możliwości skanera zwracany jest błąd.

5. SOURCE ENABLED – wywołany został sterownik skanera w celu ewentualnego dopaso-
wania parametrów. Jeżeli wyłączyliśmy możliwość pokazywania interfejsu graficznego ste-
rownika (GUI) wówczas użyte są parametry z fazy negocjacji.

6. TRANSFER READY – rozpoczyna się skanowanie
7. TRANSFERRING – trwa transfer danych

Podczas przejścia przez automat w odwrotnym kierunku (na ilustracji wzdłuż przerywanych linii) 
skanowanie zostaje zakończone, sesja TWAIN zaś ulega rozłączeniu.
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Ilustracja 2: Automat stanów TWAIN
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3.1. Okno aplikacji

Program jest typową aplikacją SDI z zeskanowanym obrazkiem wyświetlanym w miejscu doku-
mentu. Konfiguracji można dokonać albo wybierając odpowiednie pozycje menu, albo klikając iko-
ny na pasku narzędzi.

3.2. Inicjalizacja

Po uruchomieniu programu następuje sprawdzenie gotowości interfejsu Twain oraz menedżera wy-
boru źródeł. Ustawiany jest także wstępnie tryb transferu danych

// ustawiamy parametry TWAIN i inicjalizujemy sposob przesylu danych
if (TwainAvailable())
{

SetDefWindow(this);
if (!OpenSourceManager())
{

AfxMessageBox("Wystapil blad TWAIN!", MB_ICONINFORMATION | 
MB_OK);

}
     SetXferMode((XFERMODE)AfxGetApp()->GetProfileInt("Twain", 
"XferMode", GetXferMode()));

}

3.3. Menedżer wyboru źródeł

Wybór źródła skanowania realizowany jest poprzez metodę SelectSource() klasy Ctwain. Funkcja ta 
wykonuje jednocześnie kilka czynności (kroki 1-3 automatu stanów) – ładuje menedżera źródeł 
przy użyciu biblioteki twain.dll, odczytuje punkt wejścia DSM_Entry, po czym uruchamia mene-
dżera poprzez funkcję CTwain::SM() z parametrem MSG_OPENDSM. Następnie oczekuje na wy-
bór sterownika i zapamiętuje ten wybór, uaktywniając przy tym odpowiedni interfejs skanera w sys-
temie operacyjnym.
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Ilustracja 3: Główne okno aplikacji



void CMainFrame::OnSelectsource() 
{

// wlacz okno wyboru zrodla
SelectSource();

}

3.4. Rozdzielczość skanowania

Do wyboru jest 5 rozdzielczości wyrażonych w punktach na cal (dpi) – 100, 150, 300, 600 i 1200 
dpi. Skaner HP ScanJet 5100c na laboratorium miał problemy ze skanowaniem kolorowych obra-
zów w wyższych  rozdzielczościach,  domowy skaner  HP ScanJet  2200c  był  w stanie  obsłużyć 
wszystkie z nich. Rozdzielczość jest zmienną typu integer, zakres akceptowanych wartości zależy 
od parametrów urządzenia i jest weryfikowany w fazie negocjacji.

3.5. Rodzaj koloru

Interfejs TWAIN oferuje 9 rodzajów koloru skanowanych obrazów, są one zapisane w pliku twain.h 
jako następujące stałe:

● TWPT_BW – obraz czarno-biały, odcienie szarości realizowane przez dithering
● TWPT_GRAY – obraz w skali szarości
● TWPT_RGB – kolor z 24-bitowej palety RGB
● TWPT_PALETTE – kolor z 8-bitowej palety użytkownika
● TWPT_CMY – 24-bit kolor z przestrzeni CMY
● TWPT_CMYK – 32-bit kolor z przestrzeni CMYK
● TWPT_YUV – 24-bit kolor z przestrzeni YUV
● TWPT_YUVK – 32-bit kolor z przestrzeni YUVK
● TWPT_CIEXYZ – kolor z przestrzeni CIE XYZ

3.6. Tryb transferu danych

TWAIN obsługuje trzy tryby transferu danych od skanera do aplikacji:

● Native – tryb obsługiwany obowiązkowo przez każdy skaner, zdecydowanie najłatwiejszy w 
implementacji. Format zwracanych danych jest ujednolicony – w Windows przesyłana jest 
bitmapa DIB, w Macintoshu – uchwyt do obrazka. Całość znajduje się w zwartym bloku pa-
mięci, aplikacja odpowiada za jego zwolnienie po zakończeniu transmisji.

● Disk file – aplikacja tworzy plik na dysku i upewnia się, czy sterownik skanera ma możli-
wość jego zapisu i odczytu. Po zakończeniu transferu danych kompletny obraz znajdzie się 
właśnie w tym pliku, powiadomiona o końcu skanowania aplikacja będzie mogła go odczy-
tać. Tryb idealny do transferu bardzo dużej ilości danych, których buforowanie w pamięci 
zmniejszyłoby wydajność systemu.

● Buffered Memory – transfer danych poprzez bufor w pamięci. Zasadniczą różnicą w stosun-
ku do Native Mode jest tu przesyłanie obrazu w sposób progresywny, wiersz po wierszu, co 
pozwala na pokazywanie wyników skanowania na bieżąco, jeszcze przed digitalizacją całe-
go obrazu.
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Wybór trybu odbywa się przy pomocy następującej sekwencji instrukcji:

void CMainFrame::OnTrybNatywny() 
{

SetXferMode(XFER_NATIVE);
AfxGetApp()->WriteProfileInt("Twain", "XferMode", GetXferMode());
xfer = TWSX_NATIVE;

}

void CMainFrame::OnTrybDopliku() 
{

SetXferMode(XFER_FILE);
AfxGetApp()->WriteProfileInt("Twain", "XferMode", GetXferMode());
xfer = TWSX_FILE;

}

void CMainFrame::OnTrybDopamieci() 
{

SetXferMode(XFER_MEMORY);
AfxGetApp()->WriteProfileInt("Twain", "XferMode", GetXferMode());
xfer = TWSX_MEMORY;

}

Obsługa trybów XFER_FILE i XFER_MEMORY wymaga dodatkowych funkcji wirtualnych ini-
cjalizujących transfer i odbierających dane – FileXferReady(), FileXferDone(), MemXferReady(), 
MemXferRow(), MemXferDone() – w aplikacji zostały zastosowane ich standardowe postacie za-
czerpnięte z dokumentacji CTwain.

3.7. Rozpoczęcie skanowania

Skanowanie rozpoczyna się po wywołaniu funkcji BeginAcquire() klasy CTwain, oraz określeniu, 
czy interfejs graficzny sterownika ma zostać uruchomiony w celu dokładniejszego dopasowania pa-
rametrów. BeginAcquire() wywołuje wirtualną metodę NegotiateCapabilities() próbującą skonfigu-
rować skaner wedle podanych przez użytkownika: rozdzielczości, rodzaju kolorów oraz trybu trans-
feru danych. W przypadku parametrów przekraczających możliwości techniczne urządzenia nastę-
puje zapytanie, czy kontynuować skanowanie. Po odpowiedzi twierdzącej skaner sam dobiera pra-
widłową wersję parametru.

void CMainFrame::OnSkanuj() 
{

// okresl czy pokazac UI
SetShowUI(ui);

// wyczysc obszar dokumentu
CView* pView = GetActiveView();
if (pView)
{

CDibDoc* pDoc = (CDibDoc*)pView->GetDocument();
pDoc->Empty();

}

// rozpocznij skanowanie
BeginAcquire();

}
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// negocjuj parametry skanowania, jesli skaner zwrocil blad to poinformuj
// i zapytaj czy skanowac dalej (f. wirtualna)
int CMainFrame::NegotiateCapabilities(void)
{

// ustawiamy tryb xfer
if (xfer != 0) 
{

if (!SetXferCount(xfer))
{

if (IDYES != AfxMessageBox("Nie moge okreslic typu transferu, 
kontynuowac?", MB_ICONINFORMATION | MB_YESNO))

return FALSE;
}

}

// ustawiamy tryb koloru
if (kolor != -1)
{

if (!SetCurrentPixelType(kolor))
{

if (IDYES != AfxMessageBox("Nie moge ustawic kolorow, 
kontynuowac?", MB_ICONINFORMATION | MB_YESNO))

return FALSE;
}

}

// ustawiamy rozdzielczosc
if (rozdzielczosc != 0)
{

if (!SetCurrentResolution(rozdzielczosc))
{

if (IDYES != AfxMessageBox("Nie moge ustawic rozdzielczosci, 
kontynuowac?", MB_ICONINFORMATION | MB_YESNO))

return FALSE;

}
}

return TRUE;
}

3.8. Odbiór danych

Po zakończeniu skanowania wykonywany jest  event  DibReceived(),  używający dołączonych do 
CTwain klas Cdib, CDibDoc i CDibView w celu umieszczenia otrzymanych danych w obszarze do-
kumentu w oknie aplikacji (w trybach XFER_FILE i XFER_MEMORY cała procedura odbywa się 
nieco inaczej, za pomocą wymienionych wcześniej metod wirtualnych klasy CTwain).

Format DIB (ang. Device Independent Bitmap) jest powszechnie używany przez podsystemy grafiki 
w Windows i OS/2. Zapisane w nim obrazy można zakodować z ilością kolorów równą: 2 (1-bit), 
16 (4-bit), 256 (8-bit – także skala szarości), 65,536 (16-bit), lub 16.7 milionów (24-bit). Przy braku 
kompresji plik DIB jest łatwy w odczycie, ale równocześnie jego rozmiar w pamięci może sięgać 
kilkudziesięciu MB. Metody zawarte w klasie CDib są wystarczająco elastyczne, aby poradzić so-
bie ze wszystkimi wymienionymi odmianami formatu. Klasa ta została przez nas zmodyfikowana 
tak, aby umożliwić zapis wyników skanowania do pliku .bmp.
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// callback do odebrania grafiki od skanera
void CMainFrame::DibReceived(HGLOBAL hdib)
{

// umiesc grafike w dokumencie
CView* pView = GetActiveView();
if (pView)
{

CDibDoc* pDoc = (CDibDoc*)pView->GetDocument();
pDoc->SetDib(hdib);

}
}

// zapis grafiki do pliku
void CMainFrame::OnPlikZapiszdopliku() 
{

char strFilter[] = { "Bitmapa (*.bmp)|*.bmp|Wszystkie pliki (*.*)|*.*||" 
};

CFileDialog FileDlg(FALSE, ".bmp", NULL, 0, strFilter);

if( FileDlg.DoModal() == IDOK )
{

// wlasciwy zapis
CView* pView = GetActiveView();
if (pView)
{

CDibDoc* pDoc = (CDibDoc*)pView->GetDocument();
pDoc->SaveToFile(0, FileDlg.GetFileName());

}
else
{

AfxMessageBox("Wystapil blad przy zapisie!");
}

}
else

return;
}

4. Wnioski

Program był testowany na dwóch skanerach – laboratoryjnym HP ScanJet 5100c i domowym HP 
ScanJet 2200c. W obu przypadkach skanowanie odbywało się prawidłowo, przy wyborze wyższych 
parametrów zgłaszany był brak możliwości ich ustawienia.

Duże problemy nastąpiły przy próbach zaimplementowania trybów XFER_FILE i XFER_MEMO-
RY, miało to najprawdopodobniej związek z wąskim zakresem możliwości sterowników TWAIN 
skanerów. Ostatecznie na HP 5100c udało nam się użyć trybów XFER_NATIVE i XFER_MEMO-
RY, a na HP 2200c – XFER_NATIVE i XFER_FILE.
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