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Γλσξηκία κε ην ABBYY FineReader 12 

Ρν ABBYY FineReader είλαη έλα ζχζηεκα νπηηθήο αλαγλψξηζεο ραξαθηήξσλ (OCR) πνπ 

κεηαηξέπεη ζαξσκέλα έγγξαθα, έγγξαθα PDF θαη αξρεία εηθφλαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ςεθηαθψλ θσηνγξαθηψλ) ζε επεμεξγάζηκεο κνξθέο. 

Ξιενλεθηήκαηα ηνπ ABBYY FineReader 12 
Γξήγνξε θαη αθξηβήο αλαγλψξηζε 

 Ζ ηερλνινγία νπηηθήο αλαγλψξηζεο ραξαθηήξσλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην ABBYY 
FineReader, αλαγλσξίδεη γξήγνξα θαη κε αθξίβεηα θαη δηαηεξεί ηελ πξσηφηππε 
κνξθνπνίεζε νπνηνπδήπνηε εγγξάθνπ. 

 Σάξε ζηελ Ρερλνινγία πξνζαξκνζηηθήο αλαγλψξηζεο εγγξάθσλ ηεο ABBYY (ADRT®), ην 
ABBYY FineReader κπνξεί λα αλαιχεη θαη λα επεμεξγάδεηαη έλα έγγξαθν ζην ζχλνιφ ηνπ, 
αληί κία ζειίδα ηε θνξά. Απηή ε πξνζέγγηζε δηαηεξεί ηε δνκή ηνπ εγγξάθνπ πξνέιεπζεο, 
ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη ε κνξθνπνίεζε, νη ππεξ–ζπλδέζεηο, νη δηεπζχλζεηο e–mail, νη 
θεθαιίδεο θαη ηα ππνζέιηδα, νη ιεδάληεο εηθφλσλ θαη πηλάθσλ θαη νη ππνζεκεηψζεηο. 

 Ρν ABBYY FineReader έρεη ηε δπλαηφηεηα αληηκεηψπηζεο κεγάινπ πιήζνπο αηειεηψλ 
εθηχπσζεο θαη κπνξεί λα αλαγλσξίδεη θείκελα εθηππσκέλα ζε πξαθηηθά νπνηαδήπνηε 
γξακκαηνζεηξά. 

 Ρν ABBYY FineReader κπνξεί λα αλαγλσξίδεη θσηνγξαθίεο θεηκέλνπ πνπ ιακβάλνληαη κε 
θαλνληθή θσηνγξαθηθή κεραλή ή θηλεηφ ηειέθσλν. Ζ πξφζζεηε πξνεπεμεξγαζία εηθφλαο 
κπνξεί λα βειηηψζεη ζεκαληηθά ηελ πνηφηεηα ησλ θσηνγξαθηψλ ζαο, κε απνηέιεζκα ηελ 
αθξηβέζηεξε νπηηθή αλαγλψξηζε ραξαθηήξσλ. 

 Γηα ηαρχηεξε επεμεξγαζία, ην ABBYY FineReader αμηνπνηεί απνδνηηθά ηνπο επεμεξγαζηέο 
πνιιαπιψλ ππξήλσλ θαη δηαζέηεη κηα εηδηθή αζπξφκαπξε ιεηηνπξγία επεμεξγαζίαο γηα 
έγγξαθα ζηα νπνία δελ ρξεηάδεηαη δηαηήξεζε ησλ ρξσκάησλ. 

Τπνζηεξίδεη ηηο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο γιψζζεο ηνπ θφζκνπ*  

 Ρν ABBYY FineReader κπνξεί λα αλαγλσξίδεη θείκελα πνπ έρνπλ ζπληαρζεί ζε νπνηαδήπνηε 
απφ ηηο 190 γιψζζεο πνπ ππνζηεξίδεη ή ζε έλα ζπλδπαζκφ απηψλ ησλ γισζζψλ. Κεηαμχ 
ησλ ππνζηεξηδφκελσλ γισζζψλ ζπγθαηαιέγνληαη ηα Αξαβηθά, ηα Βηεηλακέδηθα, ηα 
Θνξεαηηθά, ηα Θηλεδηθά, ηα Ηαπσληθά, ηα Ρατιαλδηθά θαη ηα Δβξατθά. Ρν ABBYY FineReader 
κπνξεί λα αληρλεχεη απηφκαηα ηε γιψζζα ελφο εγγξάθνπ. 

Ιθαλφηεηα ειέγρνπ ησλ απνηειεζκάησλ ηεο νπηηθήο αλαγλψξηζεο ραξαθηήξσλ  

 Ρν ABBYY FineReader δηαζέηεη ελζσκαησκέλν επεμεξγαζηή θεηκέλνπ, ν νπνίνο ζαο παξέρεη 
ηε δπλαηφηεηα λα ζπγθξίλεηε αλαγλσξηζκέλα θείκελα κε ηηο εηθφλεο ηνπ πξσηνηχπνπ ηνπο 
θαη λα πξνβαίλεηε ζηηο αλαγθαίεο αιιαγέο. 

 Δάλ δελ είζηε ηθαλνπνηεκέλνη κε ηα απνηειέζκαηα ηεο απηφκαηεο επεμεξγαζίαο, κπνξείηε 
λα νξίζεηε ρεηξνθίλεηα πεξηνρέο γηα θαηαγξαθή θαη λα εθπαηδεχζεηε ην πξφγξακκα λα 
αλαγλσξίδεη ιηγφηεξν δηαδεδνκέλεο ή αζπλήζηζηεο γξακκαηνζεηξέο.  

Γηαηζζεηηθφ πεξηβάιινλ ρξήζηε 

 Ρν πξφγξακκα δηαζέηεη νξηζκέλεο εθ ησλ πξνηέξσλ δηακνξθσκέλεο απηνκαηνπνηεκέλεο 
εξγαζίεο πνπ θαιχπηνπλ ηα πεξηζζφηεξα ζπλήζε ζελάξηα νπηηθήο αλαγλψξηζεο 
ραξαθηήξσλ θαη ζαο παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα κεηαηξέπεηε ζαξψζεηο, αξρεία PDF θαη 
εηθφλαο ζε επεμεξγάζηκα έγγξαθα κε έλα θιηθ. Ζ ελνπνίεζε κε ην Microsoft Office θαη ηελ 
Δμεξεχλεζε ησλ Windows ζπλεπάγεηαη φηη κπνξείηε λα αλαγλσξίδεηε έγγξαθα απεπζείαο 
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κέζα απφ ην Microsoft Outlook, ην Microsoft Word, ην Microsoft Excel ή θάλνληαο απιψο 
δεμί θιηθ ζε έλα αξρείν ζηνλ ππνινγηζηή ζαο.  

 Ρν πξφγξακκα ππνζηεξίδεη ηηο ζπλήζεηο ζπληνκεχζεηο πιεθηξνινγίνπ θαη ηνπο ρεηξηζκνχο 
νζφλεο αθήο ησλ Windows, π.ρ. γηα θχιηζε ή κεγέζπλζε θαη ζκίθξπλζε ησλ εηθφλσλ. 

Γξήγνξε παξάζεζε 

 Κπνξείηε εχθνια λα αληηγξάθεηε θαη λα επηθνιιάηε αλαγλσξηζκέλα απνζπάζκαηα ζε άιιεο 
εθαξκνγέο. Νη εηθφλεο ζειίδαο αλνίγνπλ άκεζα θαη είλαη δηαζέζηκεο γηα πξνβνιή, επηινγή 
θαη αληηγξαθή πξνηνχ νινθιεξσζεί ε αλαγλψξηζε νιφθιεξσλ ησλ εγγξάθσλ. 

Αλαγλψξηζε ςεθηαθψλ θσηνγξαθηψλ 

 Κπνξείηε λα θσηνγξαθίζεηε έλα έγγξαθν κε ηελ ςεθηαθή θσηνγξαθηθή κεραλή ζαο θαη 
ην ABBYY FineReader 12 ζα αλαγλσξίζεη ην θείκελν φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε κηαο θνηλήο 
ζάξσζεο. 

Αξρεηνζέηεζε PDF 

 Ρν ABBYY FineReader κπνξεί λα κεηαηξέπεη ηα έληππα έγγξαθά ζαο ή ζαξσκέλα αξρεία 
PDF ζε έγγξαθα PDF θαη PDF/A κε δπλαηφηεηα αλαδήηεζεο.  

 Κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζπκπίεζε MRC γηα πεξηνξηζκφ ηνπ κεγέζνπο αξρείσλ PDF ρσξίο 
λα ππνβαζκηζηεί ε νπηηθή ηνπο πνηφηεηα. 

Τπνζηεξίδεη πνιιαπιέο κνξθέο απνζήθεπζεο θαη ππεξεζίεο απνζήθεπζεο ζε 

cloud 

 Ρν ABBYY FineReader 12 κπνξεί λα απνζεθεχεη ηα αλαγλσξηζκέλα θείκελα ζε κνξθέο 
Microsoft Office (Word, Excel θαη PowerPoint), ζε αξρεία PDF/A θαη PDF κε δπλαηφηεηα 
αλαδήηεζεο γηα καθξνπξφζεζκε απνζήθεπζε θαη ζηηο δεκνθηιείο κνξθέο ειεθηξνληθψλ 
βηβιίσλ. 

 Κπνξείηε λα απνζεθεχεηε ηα απνηειέζκαηα είηε ηνπηθά είηε ζε ππεξεζίεο απνζήθεπζεο ζε 
cloud (Google Drive, Dropbox θαη SkyDrive) θαη λα ηα πξνζπειαχλεηε απφ νπνηνδήπνηε 
ζεκείν ηνπ θφζκνπ. Ρν ABBYY FineReader 12 κπνξεί επίζεο λα εμάγεη έγγξαθα απεπζείαο 
ζην Microsoft SharePoint Online θαη ζην Microsoft Office 365. 

Πεξηιακβάλεη δχν δσξεάλ εθαξκνγέο — ABBYY Business Card Reader θαη ABBYY 

Screenshot Reader 

 Ρν ABBYY Business Card Reader (δηαηίζεηαη κφλν κε ηελ έθδνζε ABBYY FineReader 12 
Corporate) είλαη κηα εχρξεζηε εθαξκνγή πνπ θαηαγξάθεη δεδνκέλα απφ επαγγεικαηηθέο 
θάξηεο θαη ηα απνζεθεχεη απεπζείαο ζην Microsoft® Outlook®, ζην Salesforce θαη ζε άιιν 
ινγηζκηθφ δηαρείξηζεο επαθψλ. 

 Ρν ABBYY Screenshot Reader είλαη έλα εχρξεζην πξφγξακκα πνπ κπνξεί λα θαηαγξάςεη 
ζηηγκηφηππα νζφλεο νιφθιεξσλ παξαζχξσλ ή επηιεγκέλσλ πεξηνρψλ θαη λα αλαγλσξίζεη ην 
θείκελν εληφο απηψλ. 

Γσξεάλ ηερληθή ππνζηήξημε γηα εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο 

* Ρν ζχλνιν ησλ ππνζηεξηδφκελσλ γισζζψλ ελδέρεηαη λα δηαθέξεη ζηηο δηαθνξεηηθέο 

εθδφζεηο ηνπ πξντφληνο. 
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Λέα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ABBYY FineReader 12 

Ξαξαθάησ παξαηίζεηαη κηα ζπλνπηηθή επηζθφπεζε ησλ θπξηφηεξσλ λέσλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

θαη βειηηψζεσλ πνπ έρνπλ πξνζηεζεί ζην ABBYY FineReader 12.  

Βειηησκέλε αθξίβεηα αλαγλψξηζεο 
Ζ λέα έθδνζε ηνπ ABBYY FineReader παξέρεη αθξηβέζηεξε νπηηθή αλαγλψξηζε ραξαθηήξσλ 

θαη αλαπαξάγεη θαιχηεξα ηελ πξσηφηππε κνξθνπνίεζε ησλ εγγξάθσλ ζαο ράξε ζηηο 

βειηηψζεηο ηεο Ρερλνινγίαο πξνζαξκνζηηθήο αλαγλψξηζεο εγγξάθσλ ηεο ABBYY (ADRT). Ρν 

πξφγξακκα αληρλεχεη ηψξα απνηειεζκαηηθφηεξα ζηπι εγγξάθνπ, θεθαιίδεο θαη πίλαθεο, 

έηζη ψζηε λα κελ ρξεηάδεηαη λα κνξθνπνηείηε μαλά ηα έγγξαθά ζαο κεηά ηελ αλαγλψξηζε.  

Γιψζζεο αλαγλψξηζεο 
Ρν ABBYY FineReader 12 κπνξεί πιένλ λα αλαγλσξίδεη θείκελα ζηα Οψζηθα κε ζεκεία 

ηνληζκνχ. Ζ πνηφηεηα ηεο νπηηθήο αλαγλψξηζεο ραξαθηήξσλ έρεη βειηησζεί γηα ηα Θηλεδηθά, 

ηα Ηαπσληθά, ηα Θνξεαηηθά, ηα Αξαβηθά θαη ηα Δβξατθά.  

Ξην γξήγνξν θαη πην εχρξεζην πεξηβάιινλ εξγαζίαο 

 Δπεμεξγαζία ζην παξαζθήλην 
Ζ αλαγλψξηζε πνιχ κεγάισλ εγγξάθσλ κπνξεί λα δηαξθέζεη πνιχ κεγάιν ρξνληθφ 
δηάζηεκα. Πηε λέα έθδνζε, νη ρξνλνβφξεο δηαδηθαζίεο εθηεινχληαη ζην παξαζθήλην, 
παξέρνληάο ζαο ηε δπλαηφηεηα λα ζπλερίζεηε λα εξγάδεζηε ζε εθείλα ηα ηκήκαηα ηνπ 
εγγξάθνπ πνπ έρνπλ ήδε αλαγλσξηζηεί. Γελ ρξεηάδεηαη πιένλ λα πεξηκέλεηε λα 
νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία νπηηθήο αλαγλψξηζεο ραξαθηήξσλ γηα λα κπνξείηε λα 
πξνζαξκφζεηε πεξηνρέο εηθφλαο, λα πξνβάιεηε κε αλαγλσξηζκέλεο ζειίδεο, λα μεθηλήζεηε 
αλαγθαζηηθά ηελ νπηηθή αλαγλψξηζε ραξαθηήξσλ κηαο ζπγθεθξηκέλεο ζειίδαο ή πεξηνρήο 
εηθφλαο, λα πξνζζέζεηε ζειίδεο απφ άιιεο πεγέο ή λα αλαδηαηάμεηε ηηο ζειίδεο ζην 
έγγξαθν. 

 Γξήγνξε θφξησζε εηθφλαο 
Νη εηθφλεο ζειίδαο εκθαλίδνληαη ζην πξφγξακκα κφιηο ζαξψζεηε ηα έληππα πξσηφηππα 
έηζη, ψζηε λα κπνξείηε ακέζσο λα δείηε ηα απνηειέζκαηα ηεο ζάξσζεο θαη λα επηιέμεηε 
ζειίδεο θαη πεξηνρέο εηθφλαο γηα αλαγλψξηζε. 

 Δπθνιφηεξε παξάζεζε 
Νπνηαδήπνηε πεξηνρή εηθφλαο πνπ πεξηέρεη θείκελν, θσηνγξαθίεο ή πίλαθεο κπνξεί λα 
αλαγλσξηζηεί εχθνια θαη λα αληηγξαθεί ζην Ξξφρεηξν κε έλα θιηθ κε ην πνληίθη.  

 ιεο νη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θχιηζεο θαη ηεο κεγέζπλζεο, 
ππνζηεξίδνληαη πιένλ θαη ζε νζφλεο αθήο. 

Ξξνεπεμεξγαζία εηθφλαο θαη νπηηθή αλαγλψξηζε ραξαθηήξσλ 
θάκεξαο 
Νη βειηησκέλνη αιγφξηζκνη πξνεπεμεξγαζίαο εηθφλαο εμαζθαιίδνπλ θαιχηεξε αλαγλψξηζε 

θσηνγξαθεκέλσλ θεηκέλσλ θαη απνδίδνπλ θσηνγξαθίεο θεηκέλνπ εθάκηιιεο κε ηηο 

ζαξψζεηο. Νη λέεο δπλαηφηεηεο δηφξζσζεο θσηνγξαθηψλ πεξηιακβάλνπλ απηφκαηε 

πεξηθνπή, δηφξζσζε γεσκεηξηθψλ παξακνξθψζεσλ θαη εμνκάιπλζε ηεο θσηεηλφηεηαο θαη 

ησλ ρξσκάησλ θφληνπ. 

Ρν ABBYY FineReader 12 ζάο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα νξίδεηε ηηο επηινγέο 

πξνεπεμεξγαζίαο πνπ ζέιεηε λα εθαξκφζεηε ζε κηα λέα εηθφλα πνπ πξνζηίζεηαη, έηζη ψζηε 

λα κελ ρξεηάδεηαη λα δηνξζψζεηε θάζε εηθφλα μερσξηζηά. 
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Θαιχηεξε νπηηθή πνηφηεηα αξρεηνζεηεκέλσλ εγγξάθσλ 
Ρν ABBYY FineReader 12 δηαζέηεη ηε λέα ηερλνινγία PreciseScan, ε νπνία εμνκαιχλεη 

ραξαθηήξεο γηα ηε βειηίσζε ηεο νπηηθήο πνηφηεηαο ησλ ζαξσκέλσλ εγγξάθσλ. Θαηά 

ζπλέπεηα, νη ραξαθηήξεο δελ είλαη παξακνξθσκέλνη (θνπθηδνπνίεζε) αθφκε θαη φηαλ 

κεγεζχλεηε ηε ζειίδα.  

Λέα εξγαιεία γηα ηε ρεηξνθίλεηε επεμεξγαζία ηνπ 
απνηειέζκαηνο ηεο αλαγλψξηζεο 
Νη δπλαηφηεηεο επαιήζεπζεο θαη δηφξζσζεο έρνπλ δηεπξπλζεί ζηε λέα έθδνζε. Πην ABBYY 

FineReader 12 κπνξείηε λα κνξθνπνηείηε αλαγλσξηζκέλα θείκελα ζην παξάζπξν 

επαιήζεπζεο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη πιένλ έλα εξγαιείν γηα ηελ εηζαγσγή εηδηθψλ 

ζπκβφισλ πνπ δελ είλαη δηαζέζηκα ζηα βαζηθά πιεθηξνιφγηα. Κπνξείηε επίζεο λα 

ρξεζηκνπνηείηε ζπληνκεχζεηο πιεθηξνινγίνπ γηα ηηο ζπρλφηεξα ρξεζηκνπνηνχκελεο εληνιέο 

επαιήζεπζεο θαη δηφξζσζεο. 

Πην ABBYY FineReader 12 κπνξείηε λα απελεξγνπνηήζεηε ηελ αλαπαξαγσγή δνκηθψλ 

ζηνηρείσλ φπσο θεθαιίδεο, ππνζέιηδα, ππνζεκεηψζεηο, πίλαθεο πεξηερνκέλσλ θαη 

αξηζκεκέλεο ιίζηεο. Θάηη ηέηνην κπνξεί λα είλαη αλαγθαίν φηαλ ζέιεηε λα εκθαλίδνληαη απηά 

ηα ζηνηρεία σο θαλνληθφ θείκελν γηα θαιχηεξε ζπκβαηφηεηα κε άιια πξντφληα, π.ρ. 

κεηαθξαζηηθφ ινγηζκηθφ θαη ινγηζκηθφ ζχληαμεο ειεθηξνληθψλ βηβιίσλ.  

Λέεο επηινγέο απνζήθεπζεο 

 ηαλ απνζεθεχεηε απνηειέζκαηα νπηηθήο αλαγλψξηζεο ραξαθηήξσλ ζε κνξθή XLSX, 
κπνξείηε πιένλ λα απνζεθεχεηε θσηνγξαθίεο, λα αθαηξείηε ηε κνξθνπνίεζε θεηκέλνπ θαη 
λα απνζεθεχεηε θάζε ζειίδα ζε μερσξηζηφ θχιιν εξγαζίαο Excel.  

 Ρν ABBYY FineReader 12 κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη αξρεία ePub ζπκβαηά κε ηα πξφηππα 
EPUB 2.0.1 θαη EPUB 3.0. 

Βειηησκέλε ελνπνίεζε κε ππεξεζίεο θαη εθαξκνγέο άιισλ 
εηαηξεηψλ 
Κπνξείηε πιένλ λα εμάγεηε ηα αλαγλσξηζκέλα έγγξαθά ζαο απεπζείαο ζην SharePoint 

Online θαη ζην Microsoft Office 365, ελψ ηα λέα πιαίζηα δηαιφγνπ αλνίγκαηνο θαη 

απνζήθεπζεο παξέρνπλ εχθνιε πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο απνζήθεπζεο ζε "λέθνο", φπσο ζην 

Google Drive, ζην Dropbox θαη ζην SkyDrive. 
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Γξήγνξν μεθίλεκα 

Ρν ABBYY FineReader κεηαηξέπεη ζαξσκέλα έγγξαθα, έγγξαθα PDF θαη αξρεία εηθφλαο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ςεθηαθψλ θσηνγξαθηψλ) ζε επεμεξγάζηκεο κνξθέο.  

Γηα λα επεμεξγαζηείηε έλα έγγξαθν κε ην ABBYY FineReader πξέπεη λα νινθιεξψζεηε ηα 

αθφινπζα ηέζζεξα βήκαηα:  

 Λα απνθηήζεηε κηα εηθφλα ηνπ εγγξάθνπ 
 Λα αλαγλσξίζεηε ην έγγξαθν 
 Λα επαιεζεχζεηε ηα απνηειέζκαηα 
 Λα απνζεθεχζεηε ηα απνηειέζκαηα ζε κνξθή ηεο επηινγήο ζαο 

Δάλ ρξεηάδεηαη λα επαλαιακβάλεηε ζπρλά ηα ίδηα βήκαηα, κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε κηα 

απηνκαηνπνηεκέλε εξγαζία, ε νπνία ζα εθηειεί ηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο κε έλα κφλν 

θιηθ. Γηα λα επεμεξγαζηείηε έγγξαθα ζχλζεηεο δηάηαμεο, κπνξείηε λα πξνζαξκφζεηε θαη λα 

εθηειέζεηε θάζε βήκα μερσξηζηά. 

Δλζσκαησκέλεο απηνκαηνπνηεκέλεο εξγαζίεο 
Θαηά ηελ εθθίλεζε ηνπ ABBYY FineReader εκθαλίδεηαη ην παξάζπξν Δξγαζία, φπνπ 

αλαθέξνληαη νη απηνκαηνπνηεκέλεο εξγαζίεο γηα ηα ζπλεζέζηεξα ζελάξηα επεμεξγαζίαο. 

Δάλ δελ βιέπεηε ην παξάζπξν Δξγαζία, θάληε θιηθ ζην θνπκπί Δξγαζία ζηελ θχξηα 

γξακκή εξγαιείσλ. 
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1. Πην παξάζπξν Δξγαζία, θάληε θιηθ ζε κηα θαξηέια ζηελ αξηζηεξή πιεπξά:  
o Ζ Γξήγνξν μεθίλεκα πεξηιακβάλεη ηηο πιένλ ζπλήζεηο εξγαζίεο ηνπ ABBYY 

FineReader 
o Ζ θαξηέια Microsoft Word πεξηιακβάλεη ηηο εξγαζίεο πνπ απηνκαηνπνηνχλ ηε 

κεηαηξνπή εγγξάθσλ ζε κνξθή ηνπ Microsoft Word 
o Ζ θαξηέια Microsoft Excel πεξηιακβάλεη ηηο εξγαζίεο πνπ απηνκαηνπνηνχλ ηε 

κεηαηξνπή εγγξάθσλ ζε κνξθή ηνπ Microsoft Excel 
o Ζ θαξηέια Adobe PDF πεξηιακβάλεη ηηο εξγαζίεο πνπ απηνκαηνπνηνχλ ηε κεηαηξνπή 

εγγξάθσλ ζε κνξθή PDF 
o Ζ θαξηέια Άιιν πεξηιακβάλεη ηηο εξγαζίεο πνπ απηνκαηνπνηνχλ ηε κεηαηξνπή 

εγγξάθσλ ζε άιιεο κνξθέο 
o Ζ θαξηέια Νη εξγαζίεο κνπ πεξηιακβάλεη ηηο δηθέο ζαο πξνζαξκνζκέλεο εξγαζίεο 

(mφλν ζηελ έθδνζε ABBYY FineReader Corporate) 
2. Απφ ηελ αλαπηπζζφκελε ιίζηα Γιψζζα εγγξάθνπ, επηιέμηε ηηο γιψζζεο ηνπ εγγξάθνπ 

ζαο.  
3. Απφ ηελ αλαπηπζζφκελε ιίζηα Λεηηνπξγία ρξψκαηνο, επηιέμηε κηα ιεηηνπξγία ρξψκαηνο: 

o ε ιεηηνπξγία Υξψκα γεκίζκαηνο δηαηεξεί ηα ρξψκαηα ηνπ εγγξάθνπ, 
o ε ιεηηνπξγία Αζπξφκαπξν κεηαηξέπεη ην έγγξαθν ζε αζπξφκαπξν κεηψλνληαο ην 

κέγεζφο ηνπ θαη επηηαρχλνληαο ηελ επεμεξγαζία. 
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εκαληηθφ! Απφ ηε ζηηγκή πνπ ην έγγξαθν έρεη κεηαηξαπεί ζε αζπξφκαπξν, δελ ζα είζηε 

ζε ζέζε λα απνθαηαζηήζεηε ηα ρξψκαηα. Γηα λα απνθηήζεηε έλα έγρξσκν έγγξαθν, 

ζαξψζηε έλα έληππν έγγξαθν έγρξσκα ή αλνίμηε έλα αξρείν πνπ πεξηέρεη έγρξσκεο εηθφλεο. 

4. Δάλ πξφθεηηαη λα εθηειέζεηε κηα εξγαζία Microsoft Word, Microsoft Excel ή PDF, νξίζηε 
πξφζζεηεο επηινγέο εγγξάθνπ ζην δεμί ηκήκα ηνπ παξαζχξνπ. 

5. Μεθηλήζηε ηελ εξγαζία θάλνληαο θιηθ ζην θνπκπί ηεο, ζην παξάζπξν Δξγαζία. 

ηαλ μεθηλάηε κηα εξγαζία, απηή ζα ρξεζηκνπνηεί ηηο ηξέρνπζεο ξπζκίζεηο ηνπ πιαηζίνπ 

δηαιφγνπ Δπηινγέο (θάληε θιηθ ζηελ επηινγή Δξγαιεία > Δπηινγέο… γηα λα αλνίμεηε ην 

πιαίζην δηαιφγνπ). 

Γηα φζν δηάζηεκα εθηειείηαη κηα εξγαζία πξνβάιιεηαη έλα παξάζπξν πξνφδνπ ηεο εξγαζίαο 

φπνπ εκθαλίδεηαη ε ιίζηα ησλ βεκάησλ θαη νη πξνεηδνπνηήζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ην 

πξφγξακκα. 

 

ηαλ εθηειείηαη ε εξγαζία, νη εηθφλεο πξνζηίζεληαη ζε έλα έγγξαθν FineReader, 

αλαγλσξίδνληαη θαη απνζεθεχνληαη ζηε κνξθή πνπ εζείο επηιέγεηε. Κπνξεί λα 

πξνζαξκφζεηε ηηο πεξηνρέο πνπ έρεη αληρλεχζεη ην πξφγξακκα, λα επαιεζεχζεηε ην 

αλαγλσξηζκέλν θείκελν θαη λα απνζεθεχζεηε ηα απνηειέζκαηα ζε νπνηαδήπνηε άιιε 

ππνζηεξηδφκελε κνξθή.  

Βήκαηα κεηαηξνπήο εγγξάθνπ 
Κπνξείηε λα νξίζεηε θαη λα εθθηλήζεηε νπνηνδήπνηε απφ ηα βήκαηα επεμεξγαζίαο ζην θχξην 

παξάζπξν ηνπ ABBYY FineReader.  
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1. Πηελ θχξηα γξακκή εξγαιείσλ, επηιέμηε ηηο γιψζζεο ηνπ εγγξάθνπ απφ ηελ αλαπηπζζφκελε 
ιίζηα Γιψζζα εγγξάθνπ.  

2. Παξψζηε ζειίδεο ή αλνίμηε εηθφλεο ζειίδαο. 
εκείσζε: Απφ πξνεπηινγή, ην ABBYY FineReader αλαιχεη θαη αλαγλσξίδεη απηφκαηα ηηο 
ζαξσκέλεο ή αλνηγκέλεο ζειίδεο. Κπνξείηε λα αιιάμεηε απηή ηελ πξνεπηιεγκέλε 
ζπκπεξηθνξά ζηελ θαξηέια άξσζε/Άλνηγκα ηνπ πιαηζίνπ δηαιφγνπ Δπηινγέο (θάληε 
θιηθ ζηελ επηινγή Δξγαιεία > Δπηινγέο… γηα λα αλνίμεηε ην πιαίζην δηαιφγνπ). 

3. Πην παξάζπξν Δηθφλα, εμεηάζηε ηηο πεξηνρέο πνπ έρνπλ αληρλεπηεί θαη θάληε ηηο 
απαηηνχκελεο πξνζαξκνγέο.  

4. Δάλ έρεηε πξνζαξκφζεη θάπνηεο απφ ηηο πεξηνρέο, θάληε θιηθ ζηελ επηινγή Αλάγλσζε ζηελ 
θχξηα γξακκή εξγαιείσλ γηα λα ηηο αλαγλσξίζεηε μαλά. 

5. Πην παξάζπξν Κείκελν, εμεηάζηε ηα απνηειέζκαηα ηεο αλαγλψξηζεο θαη θάληε ηηο 
απαηηνχκελεο δηνξζψζεηο.  

6. Θάληε θιηθ ζην βέινο δεμηά απφ ην θνπκπί Απνζήθεπζε ζηελ θχξηα γξακκή εξγαιείσλ θαη 
επηιέμηε κηα κνξθή απνζήθεπζεο. Δλαιιαθηηθά, θάληε θιηθ ζε κηα εληνιή απνζήθεπζεο ηνπ 
κελνχ Αξρείν. 
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Δξγαζίεο Microsoft Word 
Σξεζηκνπνηψληαο ηηο εξγαζίεο ηεο θαξηέιαο Γξήγνξν μεθίλεκα ηνπ παξαζχξνπ Δξγαζία, 

κπνξείηε εχθνια λα ζαξψλεηε έληππα έγγξαθα θαη λα ηα κεηαηξέπεηε ζε επεμεξγάζηκα 

αξρεία ηνπ Microsoft Word. Σξεζηκνπνηνχληαη νη ηξέρνπζεο ελεξγνπνηεκέλεο επηινγέο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Δάλ ζέιεηε λα πξνζαξκφζεηε ηηο επηινγέο κεηαηξνπήο, ρξεζηκνπνηήζηε ηηο 

εξγαζίεο ηεο θαξηέιαο Microsoft Word. 

1. Πηελ αλαπηπζζφκελε ιίζηα Γιψζζα εγγξάθνπ ζηελ επάλσ πιεπξά ηνπ παξαζχξνπ, 
επηιέμηε ηηο γιψζζεο ηνπ εγγξάθνπ ζαο. 

2. Απφ ηελ αλαπηπζζφκελε ιίζηα Λεηηνπξγία ρξψκαηνο, επηιέμηε ρξψκα γεκίζκαηνο ή 
αζπξφκαπξν. 
εκαληηθφ! Απφ ηε ζηηγκή πνπ ην έγγξαθν έρεη κεηαηξαπεί ζε αζπξφκαπξν, δελ ζα είζηε 
ζε ζέζε λα απνθαηαζηήζεηε ηα ρξψκαηα. 

3. Δπηιέμηε ηηο επηζπκεηέο επηινγέο εγγξάθνπ ζην δεμηφ ηκήκα ηνπ παξαζχξνπ:  
o Δπηινγέο δηάηαμεο εγγξάθνπ 
o Δπηιέμηε Γηαηήξεζε εηθφλσλ εάλ ζέιεηε λα δηαηεξήζεηε ηηο εηθφλεο ζην έγγξαθν 

εμφδνπ 
o Δπηιέμηε Γηαηήξεζε θεθαιίδσλ θαη ππνζέιηδσλ εάλ ζέιεηε λα δηαηεξήζεηε ηηο 

θεθαιίδεο θαη ηα ππνζέιηδα ζην έγγξαθν εμφδνπ 
4. Θάληε θιηθ ζην θνπκπί ηεο εξγαζίαο πνπ ρξεηάδεζηε:  

o άξσζε σο έγγξαθν ηνπ Microsoft Word Παξψλεη έλα έληππν έγγξαθν θαη ην 
κεηαηξέπεη ζε κνξθή ηνπ Microsoft Word 

o Δηθφλα ή αξρείν PDF σο αξρείν ηνπ Microsoft Word Κεηαηξέπεη έγγξαθα PDF 
ή αξρεία εηθφλαο ζε κνξθή ηνπ Microsoft Word 

o Φσηνγξαθία σο έγγξαθν ηνπ Microsoft Word Κεηαηξέπεη θσηνγξαθίεο 
εγγξάθσλ ζε κνξθή ηνπ Microsoft Word 

Ρν απνηέιεζκα είλαη ε δεκηνπξγία ελφο λένπ εγγξάθνπ Microsoft Word πνπ πεξηέρεη ην 

θείκελν ηνπ πξσηφηππνπ εγγξάθνπ ζαο. 

εκαληηθφ! ηαλ μεθηλάηε κηα ελζσκαησκέλε εξγαζία, ρξεζηκνπνηνχληαη νη ηξέρνπζεο 

ελεξγνπνηεκέλεο επηινγέο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Δάλ απνθαζίζεηε λα αιιάμεηε νπνηαδήπνηε 

απφ ηηο επηινγέο, ζα πξέπεη λα επαλεθθηλήζεηε ηελ εξγαζία. 

Δξγαζίεο Microsoft Excel 
Σξεζηκνπνηψληαο ηεο εξγαζίεο ηεο θαξηέιαο Microsoft Excel ηνπ παξαζχξνπ Δξγαζία, 

κπνξείηε εχθνια λα κεηαηξέπεηε εηθφλεο πηλάθσλ ζε κνξθή Microsoft Excel.  

1. Πηελ αλαπηπζζφκελε ιίζηα Γιψζζα εγγξάθνπ ζηελ επάλσ πιεπξά ηνπ παξαζχξνπ, 
επηιέμηε ηηο γιψζζεο ηνπ εγγξάθνπ ζαο. 

2. Απφ ηελ αλαπηπζζφκελε ιίζηα Λεηηνπξγία ρξψκαηνο, επηιέμηε ρξψκα γεκίζκαηνο ή 
αζπξφκαπξν. 
εκαληηθφ! Απφ ηε ζηηγκή πνπ ην έγγξαθν έρεη κεηαηξαπεί ζε αζπξφκαπξν, δελ ζα είζηε 
ζε ζέζε λα απνθαηαζηήζεηε ηα ρξψκαηα. 

3. Δπηιέμηε ηηο επηζπκεηέο επηινγέο εγγξάθνπ ζην δεμηφ ηκήκα ηνπ παξαζχξνπ:  
o Δπηινγέο δηάηαμεο εγγξάθνπ 
o Δπηιέμηε Γηαηήξεζε εηθφλσλ εάλ ζέιεηε λα δηαηεξήζεηε ηηο εηθφλεο ζην έγγξαθν 

εμφδνπ 
o Δπηιέμηε Γεκηνπξγία ρσξηζηνχ θχιινπ εξγαζίαο γηα θάζε ζειίδα εάλ ζέιεηε 

θάζε ζειίδα ηνπ πξσηφηππνπ εγγξάθνπ λα απνζεθεχεηαη σο μερσξηζηφ θχιιν 
εξγαζίαο ζην Microsoft Excel 

4. Θάληε θιηθ ζην θνπκπί ηεο εξγαζίαο πνπ ρξεηάδεζηε:  
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o άξσζε σο έγγξαθν ηνπ Microsoft Excel Παξψλεη έλα έληππν έγγξαθν θαη ην 
κεηαηξέπεη ζε κνξθή ηνπ Microsoft Excel 

o Δηθφλα ή αξρείν PDF σο αξρείν ηνπ Microsoft Excel Κεηαηξέπεη έγγξαθα PDF 
ή αξρεία εηθφλαο ζε κνξθή ηνπ Microsoft Excel 

o Φσηνγξαθία σο έγγξαθν ηνπ Microsoft Excel Κεηαηξέπεη θσηνγξαθίεο 
εγγξάθσλ ζε κνξθή ηνπ Microsoft Excel 

Ρν απνηέιεζκα είλαη ε δεκηνπξγία ελφο λένπ εγγξάθνπ Microsoft Excel πνπ πεξηέρεη ην 

θείκελν ηνπ πξσηφηππνπ εγγξάθνπ ζαο. 

εκαληηθφ! ηαλ μεθηλάηε κηα ελζσκαησκέλε εξγαζία, ρξεζηκνπνηνχληαη νη ηξέρνπζεο 

ελεξγνπνηεκέλεο επηινγέο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Δάλ απνθαζίζεηε λα αιιάμεηε νπνηαδήπνηε 

απφ ηηο επηινγέο, ζα πξέπεη λα επαλεθθηλήζεηε ηελ εξγαζία. 

Δξγαζίεο Adobe PDF 
Σξεζηκνπνηψληαο ηηο εξγαζίεο ηεο θαξηέιαο Adobe PDF ηνπ παξαζχξνπ Δξγαζία, 

κπνξείηε εχθνια λα κεηαηξέςεηε εηθφλεο (π.ρ. ζαξσκέλα έγγξαθα, αξρεία PDF θαη αξρεία 

εηθφλαο) ζε κνξθή PDF. 

1. Πηελ αλαπηπζζφκελε ιίζηα Γιψζζα εγγξάθνπ ζηελ επάλσ πιεπξά ηνπ παξαζχξνπ, 
επηιέμηε ηηο γιψζζεο ηνπ εγγξάθνπ ζαο. 

2. Απφ ηελ αλαπηπζζφκελε ιίζηα Λεηηνπξγία ρξψκαηνο, επηιέμηε ρξψκα γεκίζκαηνο ή 
αζπξφκαπξν. 
εκαληηθφ! Απφ ηε ζηηγκή πνπ ην έγγξαθν έρεη κεηαηξαπεί ζε αζπξφκαπξν, δελ ζα είζηε 
ζε ζέζε λα απνθαηαζηήζεηε ηα ρξψκαηα. 

3. Δπηιέμηε ηηο επηζπκεηέο επηινγέο εγγξάθνπ ζην δεμηφ ηκήκα ηνπ παξαζχξνπ:  
o Κείκελν θαη εηθφλεο κφλν 

Ζ επηινγή απηή απνζεθεχεη κφλν ην αλαγλσξηζκέλν θείκελν θαη ηηο εηθφλεο. Ρν 
θείκελν ζα είλαη πιήξσο αλαδεηήζηκν θαη ην αξρείν PDF ζα έρεη κηθξφ κέγεζνο. Ζ 
εκθάληζε ηνπ εγγξάθνπ πνπ πξνθχπηεη κπνξεί λα δηαθέξεη ειαθξά απφ ην 
πξσηφηππν.  

o Κείκελν επάλσ απφ ηελ εηθφλα ηεο ζειίδαο 
Ζ επηινγή απηή απνζεθεχεη ην θφλην θαη ηηο εηθφλεο ηνπ αξρηθνχ εγγξάθνπ θαη 
ηνπνζεηεί ην αλαγλσξηζκέλν θείκελν επάλσ απφ απηά. Ππλήζσο, απηφο ν ηχπνο 
αξρείσλ PDF απαηηεί πεξηζζφηεξν ρψξν ζην δίζθν απφ ηελ επηινγή Κείκελν θαη 
εηθφλεο κφλν. Ρν έγγξαθν PDF πνπ πξνθχπηεη είλαη πιήξσο αλαδεηήζηκν. Πε 
νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ε εκθάληζε ηνπ εγγξάθνπ πνπ πξνθχπηεη κπνξεί λα 
δηαθέξεη ειαθξά απφ ην πξσηφηππν.  

o Κείκελν θάησ απφ ηελ εηθφλα ηεο ζειίδαο 
Ζ επηινγή απηή απνζεθεχεη νιφθιεξε ηελ εηθφλα ηεο ζειίδαο σο εηθφλα θαη 
ηνπνζεηεί ην αλαγλσξηζκέλν θείκελν θάησ απφ απηήλ. Σξεζηκνπνηήζηε απηήλ ηελ 
επηινγή γηα λα δεκηνπξγήζεηε έλα πιήξσο αλαδεηήζηκν έγγξαθν, ην νπνίν δηαηεξεί 
αθξηβψο ηελ ίδηα εκθάληζε κε ην αξρηθφ.  

o Μφλν εηθφλα ζειίδαο  
Απηή ε επηινγή απνζεθεχεη ηελ αθξηβή εηθφλα ηεο ζειίδαο. Απηφο ν ηχπνο εγγξάθνπ 
PDF δελ ζα έρεη θακία απνιχησο δηαθνξά απφ ην αξρηθφ, σζηφζν, ην αξρείν δελ ζα 
είλαη αλαδεηήζηκν. 

4. Απφ ηελ αλαπηπζζφκελε ιίζηα Δηθφλα, επηιέμηε ηελ επηζπκεηή πνηφηεηα ησλ εηθφλσλ. 
5. Δπηιέμηε PDF ή PDF/A. 
6. Θάληε θιηθ ζην θνπκπί ηεο εξγαζίαο πνπ ρξεηάδεζηε:  

o άξσζε ζε PDF Παξψλεη έλα έληππν έγγξαθν θαη ην κεηαηξέπεη ζε κνξθή PDF  
o Αξρείν εηθφλαο σο αξρείν PDF Κεηαηξέπεη αξρεία εηθφλαο ζε κνξθή PDF 
o Φσηνγξαθία ζε PDF Κεηαηξέπεη θσηνγξαθίεο εγγξάθσλ ζε κνξθή PDF  
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Ρν απνηέιεζκα είλαη ε δεκηνπξγία ελφο λένπ αξρείνπ PDF θαη ην άλνηγκά ηνπ ζε κηα 

εθαξκνγή πξνβνιήο αξρείσλ PDF. 

εκαληηθφ! ηαλ μεθηλάηε κηα ελζσκαησκέλε εξγαζία, ρξεζηκνπνηνχληαη νη ηξέρνπζεο 

ελεξγνπνηεκέλεο επηινγέο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Δάλ απνθαζίζεηε λα αιιάμεηε νπνηαδήπνηε 

απφ ηηο επηινγέο, ζα πξέπεη λα επαλεθθηλήζεηε ηελ εξγαζία.  

πκβνπιή: ηαλ απνζεθεχεηε αλαγλσξηζκέλν θείκελν ζε κνξθή PDF, κπνξείηε εχθνια λα 

νξίζεηε θσδηθνχο πξφζβαζεο γηα πξνζηαζία ηνπ εγγξάθνπ απφ ην άλνηγκα, ηελ εθηχπσζε 

θαη ηελ επεμεξγαζία απφ κε εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα. Γηα ιεπηνκέξεηεο, αλαηξέμηε ζηελ 

ελφηεηα "Οπζκίζεηο αζθαιείαο PDF." 

Δξγαζίεο γηα άιιεο κνξθέο 
Σξεζηκνπνηήζηε ηελ θαξηέια Άιιεο ξπζκίζεηο ζην παξάζπξν Δξγαζία γηα λα 

πξνζπειάζεηε άιιεο ελζσκαησκέλεο απηνκαηνπνηεκέλεο εξγαζίεο.  

1. Πηελ αλαπηπζζφκελε ιίζηα Γιψζζα εγγξάθνπ ζηελ επάλσ πιεπξά ηνπ παξαζχξνπ, 
επηιέμηε ηηο γιψζζεο ηνπ εγγξάθνπ ζαο. 

2. Απφ ηελ αλαπηπζζφκελε ιίζηα Λεηηνπξγία ρξψκαηνο, επηιέμηε ρξψκα γεκίζκαηνο ή 
αζπξφκαπξν. 
εκαληηθφ! Απφ ηε ζηηγκή πνπ ην έγγξαθν έρεη κεηαηξαπεί ζε αζπξφκαπξν, δελ ζα είζηε 
ζε ζέζε λα απνθαηαζηήζεηε ηα ρξψκαηα. 

3. Θάληε θιηθ ζην θνπκπί ηεο εξγαζίαο πνπ ρξεηάδεζηε  
o άξσζε ζε HTML Παξψλεη έλα έληππν έγγξαθν θαη ην κεηαηξέπεη ζε κνξθή HTML  
o Δηθφλα ή αξρείν PDF σο αξρείν HTML Κεηαηξέπεη έγγξαθα PDF ή αξρεία 

εηθφλαο ζε κνξθή HTML  
o άξσζε ζην EPUB Παξψλεη έλα έληππν έγγξαθν θαη ην κεηαηξέπεη ζε κνξθή 

EPUB 
o Δηθφλα ή αξρείν PDF σο αξρείν EPUB Κεηαηξέπεη έγγξαθα PDF ή αξρεία 

εηθφλαο ζε κνξθή EPUB 
o άξσζε σο αξρείν άιιεο κνξθήο Παξψλεη νπνηνδήπνηε έληππν έγγξαθν θαη ην 

κεηαηξέπεη ζε κνξθή ηεο επηινγήο ζαο  
o Δηθφλα ή αξρείν PDF σο αξρείν άιιεο κνξθήο Κεηαηξέπεη έγγξαθα PDF ή 

αξρεία εηθφλαο ζε κνξθή ηεο επηινγήο ζαο  

Ρν απνηέιεζκα είλαη ε δεκηνπξγία ελφο λένπ εγγξάθνπ ABBYY FineReader πνπ πεξηέρεη ην 

θείκελν ηνπ πξσηφηππνπ εγγξάθνπ ζαο. 

εκαληηθφ! ηαλ μεθηλάηε κηα ελζσκαησκέλε εξγαζία, ρξεζηκνπνηνχληαη νη ηξέρνπζεο 

ελεξγνπνηεκέλεο επηινγέο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Δάλ απνθαζίζεηε λα αιιάμεηε νπνηαδήπνηε 

απφ ηηο επηινγέο, ζα πξέπεη λα επαλεθθηλήζεηε ηελ εξγαζία.  

Ξξνζζήθε εηθφλσλ ρσξίο επεμεξγαζία 
Κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηείηε ηηο απηνκαηνπνηεκέλεο εξγαζίεο Γξήγνξε ζάξσζε, Γξήγνξν 

άλνηγκα ή άξσζε θαη απνζήθεπζε σο εηθφλαζην παξάζπξν Δξγαζία γηα λα ζαξψλεηε 

ή λα αλνίγεηε εηθφλεο ζην ABBYY FineReader ρσξίο πξνεπεμεξγαζία ή νπηηθή αλαγλψξηζε 

ραξαθηήξσλ. Απηφ κπνξεί λα είλαη ρξήζηκν φηαλ έρεηε έλα πνιχ κεγάιν έγγξαθν θαη πξέπεη 

λα αλαγλσξίζεηε νξηζκέλεο κφλν απφ ηηο ζειίδεο ηνπ.  

1. Απφ ηελ αλαπηπζζφκελε ιίζηα Λεηηνπξγία ρξψκαηνο, επηιέμηε ρξψκα γεκίζκαηνο ή 
αζπξφκαπξν. 
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εκαληηθφ! Απφ ηε ζηηγκή πνπ ην έγγξαθν έρεη κεηαηξαπεί ζε αζπξφκαπξν, δελ ζα είζηε 
ζε ζέζε λα απνθαηαζηήζεηε ηα ρξψκαηα. 

2. Θάληε θιηθ ζηελ απηνκαηνπνηεκέλε εξγαζία πνπ ρξεηάδεζηε:  
o Ζ εξγαζία Γξήγνξε ζάξσζε ζαξψλεη έλα έληππν έγγξαθν θαη αλνίγεη ηηο εηθφλεο 

ζην ABBYY FineReader ρσξίο πξνεπεμεξγαζία εηθφλαο ή νπηηθή αλαγλψξηζε 
ραξαθηήξσλ  

o Ζ εξγαζία Γξήγνξν άλνηγκα ζαξψλεη έγγξαθα PDF θαη αξρεία εηθφλσλ ζην ABBYY 
FineReader ρσξίο πξνεπεμεξγαζία εηθφλαο ή νπηηθή αλαγλψξηζε ραξαθηήξσλ 

o Ζ εξγαζία άξσζε θαη απνζήθεπζε σο εηθφλα ζαξψλεη έλα έγγξαθν θαη 
απνζεθεχεη ηηο ζαξψζεηο. Αθνχ νινθιεξσζεί ε ζάξσζε, αλνίγεη έλα πιαίζην 
δηαιφγνπ απνζήθεπζεο εηθφλαο. 

Ρν απνηέιεζκα είλαη νη εηθφλεο λα πξνζηίζεληαη ζε έλα λέν έγγξαθν ABBYY FineReader ή 

λα απνζεθεχνληαη ζε θάθειν ηεο επηινγήο ζαο. 

Γεκηνπξγία εμεηδηθεπκέλσλ απηνκαηνπνηεκέλσλ εξγαζηψλ 
(Μφλν ζηελ έθδνζε ABBYY FineReader Corporate) 

Κπνξείηε λα δεκηνπξγείηε ηηο δηθέο ζαο απηνκαηνπνηεκέλεο εξγαζίεο φηαλ πξέπεη λα 

ζπκπεξηιάβεηε βήκαηα επεμεξγαζίαο πνπ δελ είλαη δηαζέζηκα ζηηο ελζσκαησκέλεο 

απηνκαηνπνηεκέλεο εξγαζίεο.  

1. Πην παξάζπξν Δξγαζία, θάληε θιηθ ζηελ θαξηέια Οη εξγαζίεο κνπ θαη κεηά ζην θνπκπί 
Γεκηνπξγία λένπ. 

2. Πην πιαίζην δηαιφγνπ Ρπζκίζεηο εξγαζίαο, θαηαρσξίζηε έλα φλνκα γηα ηελ εξγαζία ζαο 
ζην πιαίζην Όλνκα εξγαζίαο. 

3. Πην αξηζηεξφ παξάζπξν, επηιέμηε ην είδνο ηνπ εγγξάθνπ ABBYY FineReader πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εξγαζία:  

o Γεκηνπξγία λένπ εγγξάθνπ 
Κε απηή ηελ επηινγή, δεκηνπξγείηαη έλα λέν έγγξαθν ABBYY FineReader φηαλ 
μεθηλάηε ηελ εξγαζία. Πηε ζπλέρεηα, νξίζηε ηηο επηινγέο εγγξάθνπ πνπ ζα πξέπεη λα 
ρξεζηκνπνηεί ην πξφγξακκα γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπ εγγξάθνπ ζαο. Κπνξείηε λα 
επηιέμεηε κεηαμχ ησλ γεληθψλ επηινγψλ πνπ νξίδνληαη ζην πξφγξακκα ή ησλ 
επηινγψλ πνπ εζείο ζα νξίζεηε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία. 

o Δπηινγή πθηζηάκελνπ εγγξάθνπ 
Δπηιέμηε απηή ηελ επηινγή, αλ ζέιεηε ε εξγαζία λα επεμεξγάδεηαη εηθφλεο απφ έλα 
πθηζηάκελν έγγξαθν FineReader. Θα ρξεηαζηεί είηε λα νξίζεηε έλα έγγξαθν 
FineReader είηε λα επηιέμεηε λα ζαο θαιεί ην πξφγξακκα λα επηιέγεηε έλα έγγξαθν 
θάζε θνξά πνπ εθθηλείηαη ε εξγαζία. 

o Υξήζε ηξέρνληνο εγγξάθνπ 
Κε απηή ηελ επηινγή, ζα ππνβιεζνχλ ζε επεμεξγαζία νη εηθφλεο απφ ην ελεξγφ 
έγγξαθν ABBYY FineReader. 

4. Δπηιέμηε ηνλ ηξφπνη ιήςεο ησλ εηθφλσλ:  
o Άλνηγκα εηθφλαο ή PDF 

Δπηιέμηε απηή ηελ επηινγή, αλ ζέιεηε λα επεμεξγαζηείηε εηθφλεο ή έγγξαθα PDF απφ 
έλα θάθειν. Θα ρξεηαζηεί είηε λα νξίζεηε έλαλ θάθειν είηε λα επηιέμεηε λα ζαο 
πξνσζεί ην πξφγξακκα λα επηιέγεηε έλαλ θάζε θνξά πνπ εθθηλείηαη ε εξγαζία. 

o άξσζε 
Κε απηή ηελ επηινγή, ζα ρξεηαζηεί λα ζαξψζεηε ηηο ζειίδεο. 

εκείσζε: 
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c. Απηφ ην βήκα είλαη πξναηξεηηθφ εάλ επηιέμεηε πξνεγνπκέλσο Δπηινγή πθηζηάκελνπ 
εγγξάθνπ ή Υξήζε ηξέρνληνο εγγξάθνπ. 

d. Δάλ πξνζηεζνχλ εηθφλεο ζε έλα έγγξαθν ην νπνίν πεξηέρεη ήδε εηθφλεο, ζα 
ππνζηνχλ επεμεξγαζία κφλν νη εηθφλεο πνπ πξνζηέζεθαλ. 

e. Δάλ πξφθεηηαη λα επεμεξγαζηείηε έλα έγγξαθν ABBYY FIneReader πνπ πεξηέρεη ήδε 
νξηζκέλεο αλαγλσξηζκέλεο θαη νξηζκέλεο ζειίδεο πνπ έρνπλ αλαιπζεί, νη 
αλαγλσξηζκέλεο ζειίδεο δελ ζα ππνβιεζνχλ ζε επεμεξγαζία εθ λένπ θαη νη 
αλαιπκέλεο ζειίδεο ζα αλαγλσξηζζνχλ. 

 Ξξνζζέζηε ην βήκα Αλάιπζε γηα λα αληρλεχζεηε πεξηνρέο ζηηο εηθφλεο θαη δηακνξθψζηε 
απηφ ην βήκα: 

o Αλάιπζε ηεο δηάηαμεο απηφκαηα θαη θαηφπηλ ξχζκηζε ησλ πεξηνρψλ 
ρεηξνθίλεηα 
Ρν ABBYY FineReader αλαιχεη ηηο εηθφλεο θαη πξνζδηνξίδεη ηηο πεξηνρέο κε βάζε ην 
πεξηερφκελφ ηνπο. 

o Με απηφκαηε ζρεδίαζε πεξηνρψλ 
Ρν ABBYY FineReader ζα ζαο δεηήζεη λα ζρεδηάζεηε ηηο αληίζηνηρεο πεξηνρέο 
ρεηξνθίλεηα. 

o Υξήζε ελφο πξνηχπνπ πεξηνρήο 
Δπηιέμηε απηή ηελ επηινγή, αλ ζέιεηε λα ρξεζηκνπνηείηαη έλα πθηζηάκελν πξφηππν 
πεξηνρήο φηαλ ην πξφγξακκα αλαιχεη ην έγγξαθν. Θα ρξεηαζηεί είηε λα νξίζεηε έλα 
πξφηππν είηε λα επηιέμεηε λα ζαο θαιεί ην πξφγξακκα λα επηιέγεηε έλα θάζε θνξά 
πνπ εθθηλείηαη ε εξγαζία. Γηα ιεπηνκέξεηεο, αλαηξέμηε ζηελ ελφηεηα "Σξήζε 
πξνηχπσλ πεξηνρήο". 

 Ξξνζζέζηε ην βήκα Αλάγλσζε εάλ πξέπεη λα αλαγλσξηζηνχλ νη εηθφλεο. Ρν πξφγξακκα ζα 
ρξεζηκνπνηήζεη ηηο επηινγέο αλαγλψξηζεο πνπ νξίζαηε ζην βήκα 3. 
εκείσζε: ηαλ πξνζζέηεηε ην βήκα Αλάγλσζε, ην βήκα Αλάιπζε πξνζηίζεηαη απηφκαηα. 
 Ξξνζζέζηε ην βήκα Αλάγλσζε γηα λα απνζεθεχζεηε ην αλαγλσξηζκέλν θείκελν ζε κνξθή 
ηεο επηινγήο ζαο, λα ζηείιεηε ην θείκελν ή εηθφλεο κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ή λα 
δεκηνπξγήζεηε έλα αληίγξαθν ηνπ εγγξάθνπ ABBYY FineReader. Κηα εξγαζία κπνξεί λα 
πεξηιακβάλεη πνιιαπιά βήκαηα Αλάγλσζε: 

o Απνζήθεπζε εγγξάθνπ 
Δδψ κπνξείηε λα νξίζεηε ην φλνκα ηνπ αξρείνπ, ηε κνξθή ηνπ, επηινγέο 
αξρείνπ θαη ην θάθειν ζηνλ νπνίν πξέπεη λα απνζεθεχεηαη ην αξρείν. 

εκείσζε: Γηα λα απνθχγεηε ηνλ νξηζκφ λένπ θαθέινπ θάζε θνξά πνπ εθθηλείηαη ε 

εξγαζία, επηιέμηε Γεκηνπξγία ππνθαθέινπ κε ρξνληθή ζήκαλζε. 

o Απνζηνιή εγγξάθνπ 
Δδψ κπνξείηε λα επηιέμεηε ηελ εθαξκνγή ζηελ νπνία ζα αλνίγεη ην ηειηθφ έγγξαθν. 

o Έγγξαθν E–mail 
Δδψ κπνξείηε λα νξίζεηε ην φλνκα ηνπ αξρείνπ, ηε κνξθή ηνπ, επηινγέο αξρείνπ θαη 
ηε δηεχζπλζε e–mail ζηελ νπνία ζέιεηε λα απνζηαιεί ην αξρείν. 

o Απνζήθεπζε εηθφλσλ 
Δδψ κπνξείηε λα νξίζεηε ην φλνκα ηνπ αξρείνπ, ηε κνξθή ηνπ, επηινγέο αξρείνπ θαη 
ην θάθειν ζηνλ νπνίν πξέπεη λα απνζεθεχεηαη ην αξρείν εηθφλαο. 

εκείσζε: Γηα λα απνζεθεχζεηε φιεο ηηο εηθφλεο ζε έλα αξρείν επηιέμηε Απνζήθεπζε σο 

έλα αξρείν εηθφλαο πνιιαπιψλ ζειίδσλ (ηζρχεη κφλν γηα εηθφλεο ζε κνξθή TIFF, PDF, 

JB2, JBIG2 θαη DCX). 

o Δηθφλεο E–mail 
Δδψ κπνξείηε λα νξίζεηε ην φλνκα ηνπ αξρείνπ, ηε κνξθή ηνπ, επηινγέο αξρείνπ θαη 
ηε δηεχζπλζε e–mail ζηελ νπνία ζέιεηε λα απνζηαιεί ην αξρείν εηθφλαο. 
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o Απνζήθεπζε εγγξάθνπ FineReader 
Δδψ κπνξείηε λα νξίζεηε ην θάθειν ζηνλ νπνίν ζέιεηε λα απνζεθεπζεί ην έγγξαθν 
ABBYY FineReader. 

Νξίζηε ηηο επηινγέο ηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί ην πξφγξακκα γηα ηελ απνζήθεπζε 

ησλ απνηειεζκάησλ. Κπνξείηε λα επηιέμεηε κεηαμχ ησλ γεληθψλ επηινγψλ πνπ νξίδνληαη 

ζην πξφγξακκα θαηά ηε ρξνληθή ζηηγκή ηεο απνζήθεπζεο ή ησλ επηινγψλ πνπ εζείο ζα 

νξίζεηε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία. 

 Θαηαξγήζηε ηπρφλ πεξηηηά βήκαηα απφ ηελ εξγαζία κε ην θνπκπί .  
εκείσζε: Νξηζκέλεο θνξέο, ε θαηάξγεζε ελφο βήκαηνο ζα πξνθαιέζεη επίζεο ηελ θαηάξγεζε 
θάπνηνπ άιινπ. Γηα παξάδεηγκα, αλ θαηαξγήζεηε ην βήκα Αλάιπζε, ζα θαηαξγεζεί επίζεο ην 
βήκα Αλάγλσζε, επεηδή ε αλαγλψξηζε δελ κπνξεί λα δηεμαρζεί ρσξίο αλάιπζε κηαο εηθφλαο. 
 Αθνχ δηακνξθψζεηε φια ηα απαηηνχκελα βήκαηα, θάληε θιηθ ζην θνπκπί Σέινο. 

Ζ λέα εξγαζία πνπ δεκηνπξγήζαηε ζα εκθαληζηεί ζηελ θαξηέια Οη εξγαζίεο κνπ ηνπ 

παξαζχξνπ Δξγαζία. Κπνξείηε λα απνζεθεχζεηε ηελ εξγαζία ζαο ρξεζηκνπνηψληαο ην 

Γηαρεηξηζηήο εξγαζηψλ (θάληε θιηθ ζηελ επηινγή Δξγαιεία > Γηαρεηξηζηήο εξγαζηψλ… 

γηα λα αλνίμεηε ην Γηαρεηξηζηή εξγαζηψλ).  

Κπνξείηε επίζεο λα θνξηψζεηε κηα εξγαζία πνπ δεκηνπξγήζαηε πξνεγνπκέλσο: ζηελ 

θαξηέια Οη εξγαζίεο κνπ, θάληε θιηθ ζηελ επηινγή Φφξησζε απφ δίζθν θαη επηιέμηε ην 

αξρείν πνπ πεξηέρεη ηελ εξγαζία πνπ ρξεηάδεζηε. 

Πην ABBYY FineReader κπνξείηε λα ηξνπνπνηείηε, λα αληηγξάθεηε, λα δηαγξάθεηε, λα 

εηζάγεηε θαη λα εμάγεηε εμεηδηθεπκέλεο απηνκαηνπνηεκέλεο εξγαζίεο. Γηα ιεπηνκέξεηεο, 

αλαηξέμηε ζηελ ελφηεηα "Απηνκαηνπνηεκέλεο εξγαζίεο". 

Δλνπνίεζε κε άιιεο εθαξκνγέο 
Ρν ABBYY FineReader 12 ππνζηεξίδεη ηελ ελνπνίεζε κε εθαξκνγέο ηνπ Microsoft Office θαη 

ηεο Δμεξεχλεζεο ησλ Windows. Έηζη ζαο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα λα αλαγλσξίδεηε 

έγγξαθα φηαλ ρξεζηκνπνηείηε ηηο εθαξκνγέο Microsoft Outlook, Microsoft Word, Microsoft 

Excel θαη Δμεξεχλεζε ησλ Windows.  

Αθνινπζήζηε ηηο παξαθάησ νδεγίεο γηα λα αλαγλσξίζεηε έλα έγγξαθν φηαλ ρξεζηκνπνηείηε 

ην Microsoft Word ή ην Microsoft Excel. 

1. Θάληε θιηθ ζην θνπκπί  ζηελ θαξηέια ABBYY FineReader 12. 
2. Πην πιαίζην δηαιφγνπ πνπ αλνίγεη, επηιέμηε ηα αθφινπζα: 

o Ρελ πεγή ηεο εηθφλαο (ζαξσηήο ή αξρείν) 
o Ρηο γιψζζεο ηνπ εγγξάθνπ 
o Ρηο επηινγέο απνζήθεπζεο 

3. Θάληε θιηθ ζην θνπκπί Έλαξμε. 

Ρν ABBYY FineReader 12 αλνίγεη θαη ην αλαγλσξηζκέλν θείκελν ζηέιλεηαη ζηελ εθαξκνγή 

ηνπ Microsoft Office. 

Αθνινπζήζηε ηηο παξαθάησ νδεγίεο γηα λα αλαγλσξίζεηε έλα έγγξαθν φηαλ ρξεζηκνπνηείηε 

ην Microsoft Outlook: 

1. Αλνίμηε ην Microsoft Outlook.  
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2. Δπηιέμηε έλα κήλπκα κε έλα ή πεξηζζφηεξα ζπλεκκέλα έγγξαθα. 
πκβνπιή: Κπνξείηε λα επηιέμεηε ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα, εάλ δελ ζέιεηε λα 
αλαγλσξίζεηε φια ηα έγγξαθα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζπλεκκέλν ηνπ ειεθηξνληθνχ 
ηαρπδξνκείνπ.  

3. Πηελ θαξηέια ABBYY FineReader 12, θάληε θιηθ ζην θνπκπί Μεηαηξνπή εηθφλαο ή 
ζπλεκκέλνπ PDF. 

4. Πην πιαίζην δηαιφγνπ πνπ αλνίγεη, επηιέμηε ηα αθφινπζα: 
o Ρηο γιψζζεο ηνπ εγγξάθνπ 
o Ρηο επηινγέο απνζήθεπζεο 

5. Θάληε θιηθ ζην θνπκπί Έλαξμε. 

πκβνπιή: Δάλ ε εκθάληζε ηνπ αλαγλσξηζκέλνπ εγγξάθνπ δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ εθείλε 

ηνπ εγγξάθνπ πεγήο, δνθηκάζηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε δηαθνξεηηθέο ξπζκίζεηο αλαγλψξηζεο ή 

λα νξίζεηε πεξηνρέο θεηκέλνπ ρεηξνθίλεηα. Ξεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο 

ξπζκίζεηο αλαγλψξηζεο παξέρνληαη ζηελ ελφηεηα "Ππκβνπιέο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ηεο 

νπηηθήο αλαγλψξηζεο ραξαθηήξσλ". 

Γηα λα αλνίμεηε κηα εηθφλα ή έλα αξρείν PDF απφ ηελ Δμεξεχλεζε ησλ Windows: 

1. Δπηιέμηε ην αξρείν ζηελ Δμεξεχλεζε ησλ Windows. 
2. Θάληε αξηζηεξφ θιηθ ζην αξρείν θαη κεηά επηιέμηε ABBYY FineReader 12 >Άλνηγκα ζην 

ABBYY FineReader 12 ζην κελνχ ζπληφκεπζεο. 

εκείσζε: Δάλ ε κνξθή ηνπ αξρείνπ πνπ έρεηε επηιέμεη δελ ππνζηεξίδεηαη απφ ην ABBYY 

FineReader 12, ην κελνχ ζπληφκεπζήο ηεο δελ ζα πεξηιακβάλεη απηά ηα ζηνηρεία. 

Ρν ABBYY FineReader 12 ζα αλνίμεη θαη ε εηθφλα απφ ην επηιεγκέλν αξρείν ζα πξνζηεζεί ζε 

έλα λέν έγγξαθν FineReader. Δάλ ην ABBYY FineReader εθηειείηαη ήδε θαη είλαη αλνηθηφ έλα 

έγγξαθν FineReader, ε εηθφλα ζα πξνζηεζεί ζην έγγξαθν FineReader. 

Δάλ ην θνπκπί ηνπ ABBYY FineReader δελ εκθαλίδεηαη ζηε γξακκή εξγαιείσλ ηεο 

εθαξκνγήο ηνπ Microsoft Office ή ζηελ θνξδέια... 

Δάλ ην παξάζπξν ηνπ ABBYY FineReader 12 δελ εκθαλίδεηαη ζηε γξακκή εξγαιείσλ ηεο 

εθαξκνγήο ηνπ Microsoft Office: 

 Θάληε θιηθ ζηελ επηινγή ABBYY FineReader 12 ζην κελνχ ζπληφκεπζεο ηεο γξακκήο 
εξγαιείσλ ηεο εθαξκνγήο ηνπ Microsoft Office. 

Δάλ ε θνξδέια ή ε γξακκή εξγαιείσλ ηεο εθαξκνγήο ηνπ Microsoft Office δελ πεξηιακβάλεη 

ην θνπκπί ABBYY FineReader 12, ην FineReader 12 δελ έρεη ελνπνηεζεί κε ηε 

ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή θαηά ηελ εγθαηάζηαζε. Ζ ελνπνίεζε κε εθαξκνγέο ηνπ Microsoft 

Νffice κπνξεί λα απελεξγνπνηεζεί θαηά ηε ρεηξνθίλεηε εγθαηάζηαζε ηνπ FineReader 12. 

Γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο ελνπνίεζεο: 

1. Πηε γξακκή εξγαζηψλ, θάληε θιηθ ζην θνπκπί Έλαξμε θαη κεηά επηιέμηε Πίλαθαο ειέγρνπ 
> Πξνγξάκκαηα θαη δπλαηφηεηεο.  

εκείσζε: 

 Πηα Microsoft Windows XP, απηφ ην ζηνηρείν εκθαλίδεηαη σο Πξνζζαθαίξεζε 
πξνγξακκάησλ. 
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 Πηα Microsoft Windows 8, παηήζηε WIN + X θαη κεηά θάλεηε θιηθ ζηελ επηινγή 
Πξνγξάκκαηα θαη Γπλαηφηεηεο ζην κελνχ πνπ αλνίγεη. 

2. Δπηιέμηε ABBYY FineReader 12 απφ ηε ιίζηα ησλ εγθαηαζηεκέλσλ πξνγξακκάησλ θαη 
θάληε θιηθ ζην θνπκπί Αιιαγή. 

3. Δπηιέμηε ηα ζηνηρεία πνπ ζέιεηε ζην πιαίζην δηαιφγνπ Πξνζαξκνζκέλε εγθαηάζηαζε. 
4. Αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο ηνπ νδεγνχ εγθαηάζηαζεο. 

Ρν πξψην βήκα ηεο δηαδηθαζίαο θαηαγξαθήο δεδνκέλσλ ζην ABBYY FineReader 12 

ζπλίζηαηαη ζηελ παξνρή εηθφλσλ ζην πξφγξακκα. πάξρνπλ πνιινί ηξφπνη γηα ηε ιήςε 

εηθφλσλ εγγξάθσλ: 

 Πάξσζε έληππνπ εγγξάθνπ 
 Φσηνγξάθεζε εγγξάθνπ 
 Άλνηγκα ελφο ππάξρνληνο αξρείνπ εηθφλαο ή ελφο εγγξάθνπ PDF  

Ζ πνηφηεηα ηεο αλαγλψξηζεο εμαξηάηαη απφ ηελ πνηφηεηα ηεο εηθφλαο θαη ηηο ξπζκίζεηο 

ζάξσζεο. Απηή ε ελφηεηα πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηε ζάξσζε θαη ηε 

θσηνγξάθεζε εγγξάθσλ θαη ηνλ ηξφπν δηφξζσζεο ζπλεζηζκέλσλ ειαηησκάησλ απφ 

ζαξψζεηο θαη θσηνγξαθίεο. 

Πάξσζε έληππσλ εγγξάθσλ 
Κπνξείηε λα ζαξψζεηε έλα έληππν έγγξαθν θαη λα αλαγλσξίζεηε ηελ εηθφλα πνπ πξνθχπηεη 

ζην ABBYY FineReader 12. Νινθιεξψζηε ηα παξαθάησ βήκαηα γηα λα ζαξψζεηε κηα εηθφλα.  

1. Βεβαησζείηε φηη ν ζαξσηήο έρεη ζπλδεζεί ζσζηά κε ηνλ ππνινγηζηή ζαο θαη ελεξγνπνηήζηε 
ηνλ. 

ηαλ ζπλδέεηε έλα ζαξσηή ζηνλ ππνινγηζηή ζαο, αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο ηνπ εγρεηξηδίνπ 

ηνπ ζαξσηή ή άιιεο ζπλνδεπηηθήο ηεθκεξίσζεο θαη εγθαηαζηήζηε ην ινγηζκηθφ πνπ 

ζπλνδεχεη ην ζαξσηή. Νξηζκέλνη ζαξσηέο πξέπεη λα ελεξγνπνηνχληαη πξηλ απφ ηνλ 

ππνινγηζηή κε ηνλ νπνίν είλαη ζπλδεδεκέλνη.  

2. Ρνπνζεηήζηε ηε ζειίδα πνπ ζέιεηε λα ζαξψζεηε ζην ζαξσηή. Κπνξείηε λα ηνπνζεηήζεηε 
πνιιαπιέο ζειίδεο, εάλ ν ζαξσηήο ζαο δηαζέηεη απηφκαην ηξνθνδφηε εγγξάθσλ. 
Φξνληίζηε ψζηε νη ζειίδεο λα ηνπνζεηνχληαη ζην ζαξσηή φζν ην δπλαηφλ πην ίζηα. Ρν 
έγγξαθν ελδέρεηαη λα κεηαηξαπεί ιαλζαζκέλα, εάλ ην θείκελν παξακνξθσζεί ζε 
ππεξβνιηθφ βαζκφ ζηε ζαξσκέλε εηθφλα. 

3. Θάληε θιηθ ζην θνπκπί άξσζε ή ζηελ επηινγή Πάξσζε ζειίδσλ… ηνπ κελνχ Αξρείν. 

Αλνίγεη ην πιαίζην δηαιφγνπ ζάξσζεο. Νξίζηε ηηο ξπζκίζεηο ζάξσζεο θαη ζαξψζηε ην 

έγγξαθν. Νη εηθφλεο πνπ ζα πξνθχςνπλ, πξνβάιινληαη ζην παξάζπξν  ειίδεο. 

εκείσζε: Δάλ είλαη ήδε αλνηθηφ έλα έγγξαθν FineReader, νη λέεο ζειίδεο πνπ ζαξψλνληαη 

επηζπλάπηνληαη ζην ηέινο απηνχ ηνπ εγγξάθνπ. Δάλ δελ είλαη αλνηθηφ θαλέλα έγγξαθν 

FineReader, ηφηε δεκηνπξγείηαη έλα λέν έγγξαθν απφ απηέο ηηο ζειίδεο.  

πκβνπιή: Δάλ ζέιεηε λα ζαξψζεηε έγγξαθα εθηππσκέλα ζε θνηλφ εθηππσηή, 

ρξεζηκνπνηήζηε ηε ιεηηνπξγία ζε ηφλνπο ηνπ γθξη θαη αλάιπζε 300 dpi γηα βέιηηζηα 

απνηειέζκαηα. 
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Ζ πνηφηεηα ηεο αλαγλψξηζεο εμαξηάηαη απφ ηελ πνηφηεηα ηνπ έληππνπ εγγξάθνπ θαη απφ 

ηηο ξπζκίζεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηε ζάξσζε ηνπ εγγξάθνπ. Ζ ρακειή πνηφηεηα 

εηθφλαο ελδέρεηαη λα επεξεάζεη αξλεηηθά ηελ αλαγλψξηζε. Ππλεπψο, είλαη ζεκαληηθφ λα 

επηιέγνληαη νη ζσζηέο ξπζκίζεηο ζάξσζεο θαη λα ιακβάλνληαη ππφςε ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ εγγξάθνπ πεγήο. 

Οπζκίζεηο θσηεηλφηεηαο 
Δάλ ε θσηεηλφηεηα έρεη επηιεγεί ιαλζαζκέλα ζηηο ξπζκίζεηο ζάξσζεο, θαηά ηελ αλαγλψξηζε 

εκθαλίδεηαη έλα κήλπκα πνπ ζαο θαιεί λα αιιάμεηε ηε ξχζκηζε ηεο θσηεηλφηεηαο. Ζ 

ζάξσζε νξηζκέλσλ εγγξάθσλ ζε αζπξφκαπξε ιεηηνπξγία ελδέρεηαη λα απαηηήζεη πξφζζεηεο 

ξπζκίζεηο θσηεηλφηεηαο. 

Νινθιεξψζηε ηα παξαθάησ βήκαηα γηα λα αιιάμεηε ηε ξχζκηζε ηεο θσηεηλφηεηαο:  

1. Θάληε θιηθ ζην θνπκπί άξσζε. 
2. Δπηιέμηε ηε θσηεηλφηεηα ζην πιαίζην δηαιφγνπ πνπ αλνίγεη. 

εκείσζε: Ζ βαζηθή ξχζκηζε θσηεηλφηεηαο (50%) απνδίδεη θαιά απνηειέζκαηα ζηηο 
πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο. 

3. Παξψζηε ην έγγξαθν. 

Δάλ ε εηθφλα πνπ πξνθχπηεη πεξηέρεη ειαηηψκαηα, φπσο γξάκκαηα πνπ αιιεινθαιχπηνληαη 

ή δηαζπψληαη, αλαηξέμηε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα γηα ζπζηάζεηο ζρεηηθέο κε ηνλ ηξφπν 

βειηίσζεο ηεο εηθφλαο. 

Πξνβιήκαηα κε ηελ εηθφλα πζηάζεηο 

 

Θείκελν φπσο απηφ είλαη έηνηκν γηα αλαγλψξηζε 

θαη δελ ρξεηάδνληαη πξνζαξκνγέο. 

 

Νη ραξαθηήξεο δηαζπψληαη, είλαη πνιχ 

θσηεηλνί θαη πνιχ ιεπηνί. 

 Κεηψζηε ηε θσηεηλφηεηα γηα λα επηηχρεηε 
ζθνπξφηεξε εηθφλα. 

 Σξεζηκνπνηήζηε ηε ιεηηνπξγία ζάξσζεο ζε 
ηφλνπο ηνπ γθξη (ε θσηεηλφηεηα 
πξνζαξκφδεηαη απηφκαηα ζε απηήλ ηε 
ιεηηνπξγία) 

 

Νη ραξαθηήξεο αιιεινθαιχπηνληαη θαη 

παξακνξθψλνληαη, επεηδή είλαη πνιχ 

ζθνχξνη θαη κεγάινπ πάρνπο. 

 Απμήζηε ηε θσηεηλφηεηα γηα λα επηηχρεηε 
θσηεηλφηεξε εηθφλα. 

 Σξεζηκνπνηήζηε ηε ιεηηνπξγία ζάξσζεο ζε 
ηφλνπο ηνπ γθξη (ε θσηεηλφηεηα 
πξνζαξκφδεηαη απηφκαηα ζε απηήλ ηε 
ιεηηνπξγία) 

Ρη πξέπεη λα θάλεηε, εάλ δείηε ην κήλπκα πνπ ζαο θαιεί λα 
αιιάμεηε ηελ αλάιπζε 
Ζ πνηφηεηα ηεο αλαγλψξηζεο εμαξηάηαη απφ ηελ αλάιπζε ηεο εηθφλαο ηνπ εγγξάθνπ. 

Σακειέο αλαιχζεηο εηθφλαο (θάησ ησλ 150 dpi) ελδέρεηαη λα ππνβαζκίδνπλ ηελ πνηφηεηα 

αλαγλψξηζεο, ελψ εηθφλεο κε ππεξβνιηθή αλάιπζε εηθφλαο (άλσ ησλ 600 dpi) δελ 

απνδίδνπλ ζεκαληηθέο βειηηψζεηο ηεο πνηφηεηαο αλαγλψξηζεο θαη ε επεμεξγαζία θαζίζηαηαη 

εμαηξεηηθά ρξνλνβφξα.  
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Ρν κήλπκα πνπ ζαο θαιεί λα αιιάμεηε ηελ αλάιπζε ηεο εηθφλαο κπνξεί λα εκθαληζηεί φηαλ:  

 Ζ αλάιπζε ηεο εηθφλαο είλαη ρακειφηεξε απφ 250 dpi ή πςειφηεξε απφ 600 dpi. 
 Ζ αλάιπζε ηεο εηθφλαο δελ είλαη ηππνπνηεκέλε. Γηα παξάδεηγκα, νξηζκέλα θαμ έρνπλ 

αλάιπζε 204 x 96 dpi. Γηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα αλαγλψξηζεο, νη ηηκέο ηεο θαηαθφξπθεο 
θαη ηεο νξηδφληηαο αλάιπζεο πξέπεη λα είλαη ίδηεο. 

Νινθιεξψζηε ηα παξαθάησ βήκαηα γηα λα αιιάμεηε ηελ αλάιπζε κηαο εηθφλαο: 

1. Θάληε θιηθ ζην θνπκπί άξσζε. 
2. Δπηιέμηε δηαθνξεηηθή αλάιπζε ζην πιαίζην δηαιφγνπ ζάξσζεο. 

εκείσζε: Ππληζηάηαη ε ρξήζε αλάιπζεο 300 dpi γηα έγγξαθα πνπ δελ πεξηέρνπλ θείκελν 
θάησ ησλ 10 ζη. Σξεζηκνπνηείηε αλάιπζε 400–600 dpi γηα θείκελν 9 ζη. ή κηθξφηεξν. 

3. Παξψζηε ην έγγξαθν. 

πκβνπιή: Κπνξείηε επίζεο λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηνλ Δπεμεξγαζηή εηθφλσλ γηα λα αιιάμεηε 

ηελ αλάιπζε κηαο εηθφλαο. Γηα λα αλνίμεηε ηνλ Δπεμεξγαζηή εηθφλσλ, ζην κελνχ ειίδα, 

επηιέμηε Δπεμεξγαζία εηθφλαο…). 

Πάξσζε αληηθξηζηψλ ζειίδσλ 
Θαηά ηε ζάξσζε αληηθξηζηψλ ζειίδσλ ελφο βηβιίνπ, νη δχν ζειίδεο εκθαλίδνληαη ζηελ ίδηα 

εηθφλα. 

 

Γηα λα βειηηψζεηε ηελ πνηφηεηα ηεο νπηηθήο αλαγλψξηζεο ραξαθηήξσλ, νη εηθφλεο κε 

αληηθξηζηέο ζειίδεο πξέπεη λα δηαρσξηζηνχλ ζε δχν μερσξηζηέο ζειίδεο. Ρν ABBYY 

FineReader 12 δηαζέηεη κηα εηδηθή ιεηηνπξγία πνπ δηαρσξίδεη απηφκαηα ηέηνηεο εηθφλεο ζε 

μερσξηζηέο ζειίδεο εληφο ηνπ εγγξάθνπ FineReader.  

Αθνινπζήζηε ηηο παξαθάησ νδεγίεο γηα λα ζαξψζεηε αληηθξηζηέο ζειίδεο απφ έλα βηβιίν ή 

δηπιέο ζειίδεο. 

1. Αλνίμηε ην πιαίζην δηαιφγνπ Δπηινγέο (Δξγαιεία >Δπηινγέο…) θαη θάληε θιηθ ζηελ 
θαξηέια άξσζε/Άλνηγκα. 

2. Δπηιέμηε ηε ξχζκηζε Γηαρσξηζκφο κνλψλ ζειίδσλ ζηελ νκάδα Γεληθέο δηνξζψζεηο. 
εκείσζε: Γηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα, θξνληίδεηε ψζηε νη ζειίδεο λα είλαη 
πξνζαλαηνιηζκέλεο ζσζηά φηαλ ηηο ζαξψλεηε θαη ελεξγνπνηείηε ηελ επηινγή Αλίρλεπζε 
πξνζαλαηνιηζκνχ ζειίδαο ζηελ θαξηέια άξσζε/Άλνηγκα ηνπ πιαηζίνπ δηαιφγνπ 
Δπηινγέο.  

3. Παξψζηε ηηο αληηθξηζηέο ζειίδεο. 
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Κπνξείηε επίζεο λα πξνζπειαχλεηε ηηο ξπζκίζεηο απηφκαηεο επεμεξγαζίαο θάλνληαο θιηθ 

ζην θνπκπί Δπηινγέο… ηνπ πιαηζίνπ δηαιφγνπ Άλνηγκα εηθφλαο (Αξρείν >Άλνηγκα 

αξρείνπ PDF ή εηθφλαο…) ή ηνπ πιαηζίνπ δηαιφγνπ ζάξσζεο. 

Δπίζεο, κπνξείηε λα δηαρσξίδεηε αληηθξηζηέο ζειίδεο ρεηξνθίλεηα: 

1. Αλνίμηε ηνλ Δπεμεξγαζηή εηθφλσλ επηιέγνληαο (ειίδεο > Δπεμεξγαζία εηθφλαο…). 
2. Σξεζηκνπνηήζηε ηα εξγαιεία ζηελ νκάδα Γηαρσξηζκφο γηα λα δηαρσξίζεηε ηελ εηθφλα. 

Φσηνγξάθηζε εγγξάθσλ 
Ζ ζάξσζε δελ είλαη ν κνλαδηθφο ηξφπνο απφθηεζεο εηθφλσλ ησλ εγγξάθσλ ζαο. Κπνξείηε 

λα αλαγλσξίδεηε θσηνγξαθίεο εγγξάθσλ πνπ έρνπλ ιεθζεί κε θσηνγξαθηθή κεραλή ή 

θηλεηφ ηειέθσλν. Απιψο θσηνγξαθίζηε ην θείκελν, απνζεθεχζηε ηε θσηνγξαθία ζηνλ 

ζθιεξφ δίζθν ζαο θαη αλνίμηε ηελ ζην ABBYY FineReader. 

ηαλ θσηνγξαθίδεηε έγγξαθα πξέπεη λα ιακβάλεηε ππφςε νξηζκέλνπο παξάγνληεο ψζηε ε 

θσηνγξαθία λα είλαη θαηαιιειφηεξε γηα αλαγλψξηζε. Απηνί νη παξάγνληεο πεξηγξάθνληαη 

αλαιπηηθά ζηηο παξαθάησ ελφηεηεο: 

 Απαηηήζεηο θσηνγξαθηθήο κεραλήο 
 Φσηηζκφο 
 Ιήςε θσηνγξαθηψλ 
 Ξψο κπνξείηε λα βειηηψζεηε κηα εηθφλα 

Απαηηήζεηο θσηνγξαθηθήο κεραλήο 
Ζ θσηνγξαθηθή ζαο κεραλή ζα πξέπεη λα πιεξνί ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο ψζηε λα 

εμαζθαιίζεηε εηθφλεο εγγξάθσλ πνπ κπνξνχλ λα αλαγλσξηζζνχλ κε αμηφπηζην ηξφπν. 

πληζηψκελα ραξαθηεξηζηηθά θσηνγξαθηθήο κεραλήο  

 Αηζζεηήξαο εηθφλσλ: 5 εθαηνκκχξηα εηθνλνζηνηρεία γηα ζειίδεο A4. Κηθξφηεξνη αηζζεηήξεο 
κπνξνχλ λα είλαη θαηάιιεινη γηα ηε ιήςε θσηνγξαθηψλ κηθξφηεξσλ εγγξάθσλ, φπσο 
επαγγεικαηηθψλ θαξηψλ. 

 Γπλαηφηεηα απελεξγνπνίεζεο θιαο  
 Σεηξνθίλεηνο έιεγρνο ηνπ δηαθξάγκαηνο, δει. δηαζεζηκφηεηα ιεηηνπξγίαο Av ή πιήξνπο 

ρεηξνθίλεηεο ιεηηνπξγίαο ηεο κεραλήο  
 Σεηξνθίλεηε εζηίαζε  
 Πχζηεκα αληηκεηψπηζεο ηεο αζηάζεηαο ηεο κεραλήο ή δπλαηφηεηα ρξήζεο ηξίπνδα  
 Νπηηθφ δνπκ  

Διάρηζηεο απαηηήζεηο 

 2 εθαηνκκχξηα εηθνλνζηνηρεία γηα ζειίδεο A4.  
 Κεηαβιεηή εζηηαθή απφζηαζε. 

εκείσζε: Γηα ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ξπζκίζεηο ηεο θσηνγξαθηθήο 

κεραλήο, αλαηξέμηε ζηα έγγξαθα πνπ παξέρνληαη κε ηε κεραλή ζαο. 

Φσηηζκφο 
Ν θσηηζκφο επεξεάδεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ πνηφηεηα ηεο ιακβαλφκελεο θσηνγξαθίαο. 

 

Ρα θαιχηεξα απνηειέζκαηα επηηπγράλνληαη κε έληνλν θαη νκνηφκνξθα θαηαλεκεκέλν θσο, 
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θαηά πξνηίκεζε θσο εκέξαο. Θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ειηφινπζηεο εκέξαο κπνξείηε λα 

απμήζεηε ην δηάθξαγκα γηα λα ηξαβήμεηε πην θαζαξή θσηνγξαθία. 

Υξήζε θιαο θαη πξφζζεησλ πεγψλ θσηηζκνχ  

 ηαλ ρξεζηκνπνηείηε ηερλεηφ θσηηζκφ, ρξεζηκνπνηήζηε δχν θσηεηλέο πεγέο, 
ηνπνζεηεκέλεο θαηά ηξφπν ψζηε λα απνθεχγνληαη νη ζθηέο ή ε εθηπθισηηθή θσηεηλφηεηα.  

 Δάλ ν θσηηζκφο είλαη επαξθήο, απελεξγνπνηήζηε ην θιαο γηα ηελ απνθπγή ησλ έληνλα 
θσηεηλψλ θαη ζθνχξσλ ηφλσλ. Θαηά ηε ρξήζε ηνπ θιαο ζε ζπλζήθεο ρακεινχ θσηηζκνχ, 
θσηνγξαθίδεηε απφ απφζηαζε πεξίπνπ 50 εθαηνζηψλ.  

εκαληηθφ! Θαηά ηε θσηνγξάθηζε εγγξάθσλ εθηππσκέλσλ ζε γπαιηζηεξφ ραξηί δελ 

πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηε θιαο. Ππγθξίλεηε κηα ζακπή εηθφλα κε κηα εηθφλα θαιήο 

πνηφηεηαο: 

  

  

Δάλ ε εηθφλα είλαη πνιχ ζθνηεηλή  

 Νξίζηε κηα κηθξφηεξε ηηκή δηαθξάγκαηνο. 
 Νξίζηε κηα πςειφηεξε ηηκή ISO. 
 Σξεζηκνπνηήζηε ρεηξνθίλεηε εζηίαζε, θαζψο ε απηφκαηε εζηίαζε κπνξεί λα απνηχρεη ζε 

ζπλζήθεο θαθνχ θσηηζκνχ.  

Ππγθξίλεηε κηα πνιχ ζθνηεηλή εηθφλα κε κηα εηθφλα θαιήο πνηφηεηαο: 
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Ιήςε θσηνγξαθηψλ 
Γηα λα ιακβάλεηε θσηνγξαθίεο εγγξάθσλ θαιήο πνηφηεηαο, θξνληίδεηε λα ηνπνζεηείηε 

ζσζηά ηε θσηνγξαθηθή κεραλή θαη αθνινπζείηε απηέο ηηο απιέο ζπζηάζεηο. 

 Σξεζηκνπνηείηε έλαλ ηξίπνδα φπνπ απηφ είλαη δπλαηφ.  
 Ν θαθφο ζα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη παξάιιεια κε ηε ζειίδα. Ζ απφζηαζε κεηαμχ ηεο 

θσηνγξαθηθήο κεραλήο θαη ηνπ εγγξάθνπ ζα πξέπεη λα επηιέγεηαη έηζη, ψζηε νιφθιεξε ε 
ζειίδα λα πξνζαξκφδεηαη ζην θαξέ θαηά ηε κεγέζπλζε. Πηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, 
απηή ε απφζηαζε ζα θπκαίλεηαη κεηαμχ 50 θαη 60 εθαηνζηψλ. 

 Ηζηψλεηε ηηο ζειίδεο ηνπ έληππνπ εγγξάθνπ ή ηνπ βηβιίνπ (ηδίσο ζηελ πεξίπησζε ησλ 
ρνλδξψλ βηβιίσλ). Νη γξακκέο ηνπ θεηκέλνπ δελ πξέπεη λα παξακνξθψλνληαη πεξηζζφηεξν 
απφ 20 κνίξεο, αιιηψο ην θείκελν κπνξεί λα κελ κεηαηξαπεί ζσζηά. 

 Γηα λα εμαζθαιίζεηε πην θαζαξέο εηθφλεο, εζηηάζηε ζην θέληξν ηεο εηθφλαο.  

 

 Δλεξγνπνηήζηε ην ζχζηεκα αληηκεηψπηζεο ηεο αζηάζεηαο ηεο κεραλήο, θαζψο ε 
κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο έθζεζε ζε δπζκελείο ζπλζήθεο θσηηζκνχ ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη 
ζάκπσκα. 

 Σξεζηκνπνηείηε ηελ απηφκαηε ιεηηνπξγία απειεπζέξσζεο θιείζηξνπ. Θαη' απηφλ ηνλ ηξφπν 
απνηξέπεηαη ε κεηαθίλεζε ηεο θσηνγξαθηθήο κεραλήο θαηά ην πάηεκα ηνπ θνπκπηνχ 
απειεπζέξσζεο θιείζηξνπ. Ζ ρξήζε ηεο απηφκαηεο ιεηηνπξγίαο απειεπζέξσζεο θιείζηξνπ 
ζπληζηάηαη αθφκε θαη φηαλ ρξεζηκνπνηείηε ηξίπνδα. 

Ξσο κπνξείηε λα βειηηψζεηε κηα εηθφλα, εάλ: 

 ε εηθφλα είλαη πνιχ ζθνηεηλή ή ε αληίζεζή ηεο είλαη πνιχ ρακειή. 
Λχζε: Ξξνζπαζήζηε λα βειηηψζεηε ην θσηηζκφ. Δάλ απηφ δελ είλαη δπλαηφ, δνθηκάζηε λα 
ξπζκίζεηε κηθξφηεξε ηηκή δηαθξάγκαηνο. 

 Ζ θσηνγξαθία δελ είλαη αξθεηά επθξηλήο. 
Λχζε: Ζ απηφκαηε εζηίαζε κπνξεί λα κελ έρεη ηα θαηάιιεια απνηειέζκαηα ζε ζπλζήθεο 
ρακεινχ θσηηζκνχ ή θαηά ηε θσηνγξάθηζε απφ κηθξή απφζηαζε. Γνθηκάζηε λα 
ρξεζηκνπνηήζεηε πην έληνλν θσηηζκφ. Σξεζηκνπνηήζηε ηξίπνδν θαη ρξνλφκεηξν γηα λα 
απνθχγεηε ηε κεηαθίλεζε ηεο θσηνγξαθηθήο κεραλήο θαηά ηε θσηνγξάθηζε. 
Δάλ ε εηθφλα είλαη ειαθξψο ζακπή, δνθηκάζηε ην εξγαιείν Γηφξζσζε θσηνγξαθίαο πνπ 
είλαη δηαζέζηκν ζηνλ Δπεμεξγαζηή εηθφλαο. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, αλαηξέμηε ζηελ 
ελφηεηα "Σεηξνθίλεηε επεμεξγαζία εηθφλσλ." 

 Έλα ηκήκα ηεο εηθφλαο δελ είλαη αξθεηά επθξηλέο. 
Λχζε: Γνθηκάζηε λα νξίζεηε πςειφηεξε ηηκή δηαθξάγκαηνο. Φσηνγξαθίζηε απφ 
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κεγαιχηεξε απφζηαζε ζηε κέγηζηε ξχζκηζε ηνπ νπηηθνχ δνπκ. Δζηηάζηε ζε έλα ζεκείν 
κεηαμχ ηνπ θέληξνπ θαη ηνπ άθξνπ ηεο εηθφλαο. 

 ην θιαο πξνθαιεί ζάκπσκα. 
Λχζε: Απελεξγνπνηήζηε ην θιαο ή δνθηκάζηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε άιιεο θσηεηλέο πεγέο 
θαη λα απμήζεηε ηελ απφζηαζε κεηαμχ ηεο θσηνγξαθηθήο κεραλήο θαη ηνπ εγγξάθνπ. 

Άλνηγκα εηθφλαο ή εγγξάθνπ PDF 
Ρν ABBYY FineReader 12 ζαο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα αλνίγεηε αξρεία PDF θαη αξρεία 

εηθφλαο ππνζηεξηδφκελσλ κνξθψλ. 

Νινθιεξψζηε ηα παξαθάησ βήκαηα γηα λα αλνίμεηε έλα αξρείν PDF ή έλα αξρείν εηθφλαο: 

1. Θάληε θιηθ ζην θνπκπί Άλνηγκα ηεο θχξηαο γξακκήο εξγαιείσλ ή επηιέμηε Άλνηγκα αξρείνπ 
PDF ή εηθφλαο… ζην κελνχ Αξρείν. 

2. Δπηιέμηε έλα ή πεξηζζφηεξα αξρεία ζην πιαίζην δηαιφγνπ πνπ αλνίγεη. 
3. Δάλ έρεηε επηιέμεη έλα αξρείν κε πνιιέο ζειίδεο, κπνξείηε λα νξίζεηε ηελ πεξηνρή ζειίδσλ 

πνπ ζέιεηε λα αλνίμεηε. 
4. Δλεξγνπνηήζηε ηελ επηινγή Απηφκαηε επεμεξγαζία ησλ ζειίδσλ θαζψο 

πξνζηίζεληαη, εάλ ζέιεηε λα πξνεπεμεξγαζηείηε απηφκαηα εηθφλεο. 
πκβνπιή: Ρν πιαίζην δηαιφγνπ Δπηινγέο ζαο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηιέγεηε ηνλ 
ηξφπν πξνεπεμεξγαζίαο ησλ εηθφλσλ: ηα ειαηηψκαηα πνπ ζα δηνξζσζνχλ, αλ ην έγγξαθν 
ζα αλαιπζεί θ.ν.θ. Γηα λα αλνίμεηε ην πιαίζην δηαιφγνπ Δπηινγέο, θάληε θιηθ ζην θνπκπί 
Δπηινγέο…. Γηα πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθέο κε ηηο ξπζκίζεηο πξνεπεμεξγαζίαο, 
αλαηξέμηε ζηελ ελφηεηα "Δπηινγέο ζάξσζεο θαη αλνίγκαηνο." 

εκείσζε: Δάλ είλαη αλνηθηφ έλα έγγξαθν FineReader φηαλ αλνίγεηε λέεο εηθφλεο ζειίδαο 

ή έγγξαθα, νη λέεο ζειίδεο πξνζηίζεληαη ζην ηέινο απηνχ ηνπ εγγξάθνπ FineReader. Δάλ 

δελ είλαη αλνηθηφ θαλέλα έγγξαθν FineReader, ηφηε δεκηνπξγείηαη έλα λέν έγγξαθν απφ ηηο 

λέεο ζειίδεο. 

εκείσζε: Ζ πξφζβαζε ζε νξηζκέλα αξρεία PDF πεξηνξίδεηαη απφ ηνπο ζπληάθηεο ηνπο. 

Απηνί νη πεξηνξηζκνί πεξηιακβάλνπλ πξνζηαζία κε θσδηθφ πξφζβαζεο, πεξηνξηζκνχο ζην 

άλνηγκα ηνπ εγγξάθνπ θαη ζηελ αληηγξαθή πεξηερνκέλνπ. ηαλ αλνίγεηε ηέηνηα αξρεία, ην 

ABBYY FineReader ελδέρεηαη λα δεηήζεη έλαλ θσδηθφ πξφζβαζεο.  

Δπηινγέο ζάξσζεο θαη αλνίγκαηνο 
Γηα λα πξνζαξκφζεηε ηε δηαδηθαζία ζάξσζεο θαη αλνίγκαηνο ζειίδσλ ζην ABBYY 

FineReader, κπνξείηε:  

 λα ελεξγνπνηήζεηε/απελεξγνπνηήζεηε ηελ απηφκαηε αλάιπζε θαη αλαγλψξηζε λέσλ 
ζειίδσλ πνπ πξνζηίζεληαη 

 λα νξίζεηε δηάθνξεο επηινγέο πξνεπεμεξγαζίαο εηθφλαο 
 λα επηιέμεηε έλα πεξηβάιινλ εξγαζίαο ζάξσζεο 

Κπνξείηε λα πξνζπειαχλεηε απηέο ηηο ξπζκίζεηο απφ ηα πιαίζηα δηαιφγνπ γηα ην άλνηγκα θαη 

ηε ζάξσζε εγγξάθσλ (φηαλ ρξεζηκνπνηείηε ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο ζάξσζεο ηνπ ABBYY 

FineReader 12) θαη ηελ θαξηέια άξσζε/Άλνηγκα ηνπ πιαηζίνπ δηαιφγνπ Δπηινγέο 

(Δξγαιεία > Δπηινγέο…). 

εκαληηθφ! Νη αιιαγέο πνπ θάλεηε ζην πιαίζην δηαιφγνπ Δπηινγέο εθαξκφδνληαη κφλν ζε 

λέεο εηθφλεο πνπ ζαξψλνληαη/αλνίγνπλ. 
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Ζ θαξηέια άξσζε/Άλνηγκα ηνπ πιαηζίνπ δηαιφγνπ Δπηινγέο πεξηιακβάλεη ηηο εμήο 

επηινγέο: 

Οπζκίζεηο απηφκαηεο αλάιπζεο θαη αλαγλψξηζεο 
Απφ πξνεπηινγή, ηα έγγξαθα FineReader αλαιχνληαη θαη αλαγλσξίδνληαη απηφκαηα, αιιά 

κπνξείηε λα αιιάμεηε απηήλ ηε ξχζκηζε. Δίλαη δηαζέζηκεο νη αθφινπζεο ιεηηνπξγίεο: 

 Αλάγλσζε εηθφλσλ ζειίδαο (πεξηιακβάλεη πξνεπεμεξγαζία εηθφλαο) 
ιεο νη εηθφλεο πνπ πξνζηίζεληαη ζε έλα έγγξαθν FineReader, ππνβάιινληαη απηφκαηα ζε 
πξνεπεμεξγαζία κε ηηο ξπζκίζεηο ηεο νκάδαο επηινγψλ Δπεμεξγαζία εηθφλαο. Ζ αλάιπζε 
θαη ε αλαγλψξηζε δηεμάγνληαη επίζεο απηφκαηα. 

 Αλάιπζε εηθφλσλ ζειίδαο (πεξηιακβάλεη πξνεπεμεξγαζία εηθφλαο) 
Ζ πξνεπεμεξγαζία εηθφλαο θαη ε αλάιπζε εγγξάθνπ δηεμάγνληαη απηφκαηα, αιιά ε 
αλαγλψξηζε πξέπεη λα μεθηλήζεη ρεηξνθίλεηα. 

 Πξνεπεμεξγαζία εηθφλσλ ζειίδαο 
Κφλν ε πξνεπεμεξγαζία δηεμάγεηαη απηφκαηα. Ζ αλάιπζε θαη ε αλαγλψξηζε πξέπεη λα 
μεθηλήζνπλ ρεηξνθίλεηα. Απηή ε ιεηηνπξγία ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο γηα έγγξαθα κε 
πνιχπινθε δνκή. 

Δάλ δελ επηζπκείηε ηελ απηφκαηε επεμεξγαζία ησλ εηθφλσλ πνπ πξνζζέηεηε ζε έλα 

έγγξαθν FineReader, απελεξγνπνηήζηε ηελ επηινγή Απηφκαηε επεμεξγαζία ησλ ζειίδσλ 

θαζψο πξνζηίζεληαη. Έηζη κπνξείηε λα αλνίγεηε γξήγνξα κεγάια έγγξαθα, λα 

αλαγλσξίδεηε κφλν επηιεγκέλεο ζειίδεο ελφο εγγξάθνπ θαη λα απνζεθεχεηε έγγξαθα σο 

εηθφλεο. 

Δπηινγέο πξνεπεμεξγαζίαο εηθφλαο 
Ρν ABBYY FineReader 12 ζάο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα δηνξζψλεηε απηφκαηα ζπλήζε 

ειαηηψκαηα ζάξσζεο θαη ςεθηαθψλ θσηνγξαθηψλ. 

Γεληθέο δηνξζψζεηο 

 Γηαρσξηζκφο κνλψλ ζειίδσλ 
Ρν πξφγξακκα δηαρσξίδεη απηφκαηα εηθφλεο πνπ πεξηέρνπλ αληηθξηζηέο ζειίδεο ζε δχν 
εηθφλεο πνπ πεξηέρνπλ κία ζειίδα έθαζηε. 

 Αλίρλεπζε πξνζαλαηνιηζκνχ ζειίδαο 
Ν πξνζαλαηνιηζκφο ησλ ζειίδσλ πνπ πξνζηίζεληαη ζε έλα έγγξαθν FineReader αληρλεχεηαη 
απηφκαηα θαη δηνξζψλεηαη, εάλ ρξεηάδεηαη. 

 Γηφξζσζε παξακφξθσζεο εηθφλσλ 
Νη παξακνξθσκέλεο ζειίδεο αληρλεχνληαη απηφκαηα θαη ε παξακφξθσζή ηνπο δηνξζψλεηαη, 
εάλ ρξεηάδεηαη. 

 Γηφξζσζε ηξαπεδνεηδψλ παξακνξθψζεσλ 
Ρν πξφγξακκα αληρλεχεη απηφκαηα ηξαπεδνεηδείο παξακνξθψζεηο θαη αλνκνηφκνξθεο ζεηξέο 
θεηκέλνπ ζε ςεθηαθέο θσηνγξαθίεο θαη ζαξψζεηο βηβιίσλ. Απηά ηα ειαηηψκαηα 
δηνξζψλνληαη θαηά πεξίπησζε. 

 Δπζπγξάκκηζε γξακκψλ ηνπ θεηκέλνπ 
Ρν πξφγξακκα αληρλεχεη απηφκαηα αλνκνηφκνξθεο γξακκέο θεηκέλνπ θαη ηηο ηζηψλεη ρσξίο 
λα δηνξζψλεη ηξαπεδνεηδείο παξακνξθψζεηο. 

 Αλαζηξνθή εηθφλσλ 
Θαηά πεξίπησζε, ην ABBYY FineReader 12 αλαζηξέθεη ηα ρξψκαηα κηαο εηθφλαο έηζη, ψζηε 
ε εηθφλα λα πεξηέρεη ζθνχξν θείκελν ζε αλνηρηφρξσκν θφλην. 

 Αθαίξεζε έγρξσκσλ ζεκείσλ 
Ρν πξφγξακκα αληρλεχεη θαη αθαηξεί νπνηεζδήπνηε έγρξσκεο ζθξαγίδεο θαη ζεκάλζεηο 
έρνπλ θαηαρσξηζηεί κε πέλα γηα λα δηεπθνιχλεη ηελ αλαγλψξηζε θεηκέλνπ πνπ απνθξχπηεηαη 
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απφ απηέο ηηο ζεκάλζεηο. Απηφ ην εξγαιείν είλαη ζρεδηαζκέλν γηα ζαξσκέλα έγγξαθα κε 
ζθνχξν θείκελν ζε ιεπθφ θφλην. Κελ επηιέγεηε απηήλ ηε ξχζκηζε γηα ςεθηαθέο 
θσηνγξαθίεο θαη έγγξαθα κε έγρξσκν θφλην. 

 Γηφξζσζε αλάιπζεο εηθφλαο 
Ρν ABBYY FineReader 12 πξνζδηνξίδεη απηφκαηα ηε βέιηηζηε αλάιπζε γηα εηθφλεο θαη 
αιιάδεη ηελ αλάιπζε ησλ εηθφλσλ φηαλ ρξεηάδεηαη. 

Γηφξζσζε θσηνγξαθίαο 

 Αλίρλεπζε νξίσλ ζειίδαο 
Νξηζκέλεο θνξέο, νη ςεθηαθέο θσηνγξαθίεο δηαζέηνπλ φξηα πνπ δελ πεξηέρνπλ ρξήζηκα 
δεδνκέλα. Ρν πξφγξακκα αληρλεχεη απηά ηα φξηα θαη ηα δηαγξάθεη. 

 Λεχθαλζε θφληνπ 
Ρν ABBYY FineReader εθηειεί ιεχθαλζε ηνπ θφληνπ θαη επηιέγεη ηε βέιηηζηε θσηεηλφηεηα 
γηα εηθφλεο. 

 Μείσζε ζνξχβνπ ISO 
Ν ζφξπβνο αθαηξείηαη απηφκαηα απφ ηηο θσηνγξαθίεο. 

 Αθαίξεζε ζακπψκαηνο θίλεζεο 
Βειηηψλεηαη ε επθξίλεηα ησλ ζακπψλ ςεθηαθψλ θσηνγξαθηψλ.  

εκείσζε: Κπνξείηε λα απελεξγνπνηήζεηε φιεο απηέο ηηο επηινγέο θαηά ηε ζάξσζε ή ην 

άλνηγκα ζειίδσλ εγγξάθσλ, αιιά λα εθαξκφζεηε νπνηαδήπνηε επηζπκεηή πξνεπεμεξγαζία 

ζηνλ Δπεμεξγαζηή εηθφλσλ. Γηα ιεπηνκέξεηεο, αλαηξέμηε ζηελ ελφηεηα "Ξξνεπεμεξγαζία 

εηθφλσλ". 

Ξεξηβάιινληα εξγαζίαο ζάξσζεο 
Απφ πξνεπηινγή, ην ABBYY FineReader ρξεζηκνπνηεί ην δηθφ ηνπ πεξηβάιινλ εξγαζίαο 

ζάξσζεο. Ρν πιαίζην δηαιφγνπ ζάξσζεο πεξηιακβάλεη ηηο εμήο επηινγέο:  

 Αλάιπζε, Ιεηηνπξγία ζάξσζεο θαη Φσηεηλφηεηα.  
 Οπζκίζεηο ραξηηνχ.  
 Δπεμεξγαζία εηθφλαο.  

πκβνπιή: Κπνξείηε λα επηιέγεηε ηηο ιεηηνπξγίεο πξνεπεμεξγαζίαο πνπ ζέιεηε λα 
ελεξγνπνηήζεηε, ηα ειαηηψκαηα πνπ ζέιεηε λα δηνξζψζεηε θαη αλ ην έγγξαθν ζα πξέπεη λα 
αλαιχεηαη θαη λα αλαγλσξίδεηαη απηφκαηα. Γηα λα ην θάλεηε απηφ, ελεξγνπνηήζηε ηελ 
επηινγή Απηφκαηε επεμεξγαζία ησλ ζειίδσλ θαζψο πξνζηίζεληαη θαη θάληε θιηθ ζην 
θνπκπί Δπηινγέο….  

 Πάξσζε πνιιαπιψλ ζειίδσλ:  
a. Σξήζε απηφκαηνπ ηξνθνδφηε εγγξάθσλ (ADF)  
b. Ακθίδξνκε ζάξσζε 
c. Θαζνξίζηε ηελ θαζπζηέξεζε ζάξσζεο ζειίδαο ζε δεπηεξφιεπηα  

Δάλ ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο ζάξσζεο ηνπ ABBYY FineReader 12 δελ είλαη ζπκβαηφ κε ην 

ζαξσηή ζαο, κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ ζαξσηή. Ζ 

ηεθκεξίσζε ηνπ ζαξσηή ζα πξέπεη λα πεξηέρεη πεξηγξαθέο απηνχ ηνπ πιαηζίνπ δηαιφγνπ θαη 

ησλ ζηνηρείσλ ηνπ. 

Ξξνεπεμεξγαζία εηθφλαο 
Ξαξακνξθσκέλεο γξακκέο θεηκέλνπ, παξακφξθσζε, ζφξπβνο θαη άιια ειαηηψκαηα πνπ 

βξίζθνληαη ζπλήζσο ζε ζαξσκέλεο εηθφλεο θαη ςεθηαθέο θσηνγξαθίεο κπνξνχλ λα 

ππνβαζκίζνπλ ηελ πνηφηεηα ηηο αλαγλψξηζεο. Ρν ABBYY FineReader κπνξεί λα δηνξζψζεη 
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απηφκαηα απηά ηα ειαηηψκαηα θαη επίζεο ζαο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα ηα δηνξζψζεηε 

ρεηξνθίλεηα.  

Απηφκαηε πξνεπεμεξγαζία εηθφλαο 
Ρν ABBYY FineReader δηαζέηεη δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο πξνεπεμεξγαζίαο εηθφλαο. ηαλ είλαη 

ελεξγνπνηεκέλεο απηέο νη ιεηηνπξγίεο, ην πξφγξακκα πξνζδηνξίδεη απηφκαηα πψο κπνξεί λα 

βειηησζεί κηα εηθφλα κε βάζε ηνλ ηχπν ηεο θαη εθαξκφδεη φιεο ηηο απαηηνχκελεο βειηηψζεηο: 

αθαηξεί ην ζφξπβν, δηνξζψλεη ηελ παξακφξθσζε, δηνξζψλεη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ 

γξακκψλ ηνπ θεηκέλνπ θαη δηνξζψλεη ηξαπεδνεηδείο παξακνξθψζεηο.  

εκείσζε: Απηέο νη εξγαζίεο ελδέρεηαη λα απαηηήζνπλ ζεκαληηθφ ρξφλν. 

Νινθιεξψζηε ηα παξαθάησ βήκαηα, εάλ ζέιεηε ην ABBYY FineReader 12 λα 

πξνεπεμεξγάδεηαη απηφκαηα φιεο ηηο εηθφλεο πνπ αλνίγνπλ ή ζαξψλνληαη. 

1. Αλνίμηε ην πιαίζην δηαιφγνπ Δπηινγέο (Δξγαιεία >Δπηινγέο…). 
2. Θάληε θιηθ ζηελ θαξηέια άξσζε/Άλνηγκα θαη βεβαησζείηε φηη είλαη ελεξγνπνηεκέλε ε 

επηινγή Απηφκαηε επεμεξγαζία ησλ ζειίδσλ θαζψο πξνζηίζεληαη ζηελ νκάδα 
Γεληθά θαη φηη είλαη επηιεγκέλεο νη απαξαίηεηεο εξγαζίεο ζηελ νκάδα Πξνεπεμεξγαζία 
εηθφλαο. 

εκείσζε: Ζ απηφκαηε πξνεπεμεξγαζία εηθφλαο κπνξεί επίζεο λα ελεξγνπνηεζεί θαη λα 

απελεξγνπνηεζεί ζην πιαίζην δηαιφγνπ Άλνηγκα εηθφλαο (Αξρείν >Άλνηγκα αξρείνπ 

PDF ή εηθφλαο…) θαη ζην πιαίζην δηαιφγνπ ζάξσζεο.  

Σεηξνθίλεηε επεμεξγαζία εηθφλσλ 
Κπνξείηε λα απελεξγνπνηήζεηε ηελ απηφκαηε πξνεπεμεξγαζία θαη λα επεμεξγαζηείηε ηηο 

εηθφλεο ρεηξνθίλεηα ζηνλ Δπεμεξγαζηή εηθφλσλ. 

Αθνινπζήζηε ηηο παξαθάησ νδεγίεο γηα λα επεμεξγαζηείηε κηα εηθφλα ρεηξνθίλεηα: 

1. Αλνίμηε ηνλ Δπεμεξγαζηή εηθφλσλ επηιέγνληαο Δπεμεξγαζία εηθφλαο… ζην κελνχ 
ειίδα. 
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Ρν αξηζηεξφ ηκήκα ηνπ ΔΠΔΞΔΡΓΑΣΗ ΔΙΚΟΝΑ πεξηιακβάλεη ηε ζειίδα ηνπ εγγξάθνπ 

FineReader πνπ έρεη επηιεγεί φηαλ αλνίμαηε ηνλ Δπεμεξγαζηή εηθφλσλ. Ρν δεμηφ ηκήκα 

πεξηιακβάλεη πνιιέο θαξηέιεο κε εξγαιεία γηα ηελ επεμεξγαζία εηθφλσλ.  

2. Δπηιέμηε έλα εξγαιείν θαη πξαγκαηνπνηήζηε ηηο αιιαγέο πνπ ζέιεηε. Ρα πεξηζζφηεξα 
εξγαιεία κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζε επηιεγκέλεο ζειίδεο ή ζε φιεο ηηο ζειίδεο ηνπ 
εγγξάθνπ. Κπνξείηε λα επηιέγεηε ζειίδεο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ αλαπηπζζφκελε ιίζηα 
Δπηινγή ή ζην παξάζπξν ειίδεο. 

3. Θάληε θιηθ ζην θνπκπί Έμνδνο απφ ηνλ επεμεξγαζηή εηθφλαο, φηαλ νινθιεξψζεηε ηελ 
επεμεξγαζία ηεο εηθφλαο. 

Ν Δπεμεξγαζηήο εηθφλσλ δηαζέηεη ηα εμήο εξγαιεία: 

 πληζηψκελε πξνεπεμεξγαζία Ρν πξφγξακκα πξνζδηνξίδεη απηφκαηα πνηεο πξνζαξκνγέο 
απαηηνχληαη γηα ηελ εηθφλα. Νη πξνζαξκνγέο πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ, πεξηιακβάλνπλ 
αθαίξεζε ζνξχβνπ θαη ζακπψκαηνο θίλεζεο, αληηζηξνθή ρξσκάησλ γηα λα γίλεη 
αλνηρηφρξσκν ην ρξψκα θφληνπ, δηφξζσζε παξακφξθσζεο, επζπγξάκκηζε ησλ γξακκψλ 
ηνπ θεηκέλνπ, δηφξζσζε ηεο ηξαπεδνεηδνχο παξακφξθσζεο θαη πεξηθνπή νξίσλ εηθφλαο. 

 Γηφξζσζε παξακφξθσζεο Γηνξζψλεη ηελ παξακφξθσζε ηεο εηθφλαο. 
 Πξνζαλαηνιηζκφο γξακκψλ θεηκέλνπ Δπζπγξακκίδεη θπξηέο γξακκέο θεηκέλνπ ζηελ 

εηθφλα. 
 Γηφξζσζε θσηνγξαθίαο Ρα εξγαιεία απηήο ηεο νκάδαο ζάο παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

επζπγξακκίδεηε γξακκέο θεηκέλνπ, λα αθαηξείηε ζφξπβν θαη ζάκπσκα θαη λα κεηαηξέπεηε 
ην ρξψκα θφληνπ ηνπ εγγξάθνπ ζε ιεπθφ. 
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 Γηφξζσζε ηξαπεδνεηδνχο παξακφξθσζεο Γηνξζψλεη ηξαπεδνεηδείο παξακνξθψζεηο θαη 
αθαηξεί ηα άθξα ηεο εηθφλαο πνπ δελ πεξηέρνπλ ρξήζηκα δεδνκέλα. ηαλ είλαη επηιεγκέλν 
απηφ ην εξγαιείν, εκθαλίδεηαη έλα κπιε πιέγκα ζηελ εηθφλα. Πχξεηε ηηο γσλίεο ηνπ 
πιέγκαηνο ζηηο γσλίεο ηεο εηθφλαο. Δάλ ην θάλεηε ζσζηά, νη νξηδφληηεο γξακκέο ηνπ 
πιέγκαηνο ζα είλαη παξάιιειεο κε ηηο γξακκέο ηνπ θεηκέλνπ. Ρψξα θάληε θιηθ ζην θνπκπί 
Γηφξζσζε.  

 Πεξηζηξνθή θαη αλαζηξνθή Ρα εξγαιεία απηήο ηεο νκάδαο ζάο παξέρνπλ ηε 
δπλαηφηεηα λα πεξηζηξέθεηε εηθφλεο θαη λα ηηο αλαζηξέθεηε θαηαθφξπθα ή νξηδφληηα ψζηε 
ην θείκελν ζηελ εηθφλα λα έρεη ην ζσζηφ πξνζαλαηνιηζκφ. 

 Γηαρσξηζκφο Ρα εξγαιεία απηήο ηεο νκάδαο ζάο παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δηαηξείηε 
ηελ εηθφλα ζε ηκήκαηα. Απηφ κπνξεί λα είλαη ρξήζηκν φηαλ ζαξψλεηε έλα βηβιίν θαη ζέιεηε 
λα ρσξίζεηε ηηο αληηθξηζηέο ζειίδεο. 

 Πεξηθνπή Θαηαξγεί ηα άθξα ηεο εηθφλαο πνπ δελ πεξηέρνπλ ρξήζηκα ζηνηρεία. 
 Αλαζηξνθή Αλαζηξέθεη ηα ρξψκαηα ηεο εηθφλαο. Απηή ε επηινγή κπνξεί λα είλαη ρξήζηκε 

φηαλ επεμεξγάδεζηε κε ηππνπνηεκέλα ρξψκαηα θεηκέλνπ (αλνηρηφρξσκν θείκελν ζε ζθνχξν 
θφλην). 

 Αλάιπζε Αιιάδεη ηελ αλάιπζε ηεο εηθφλαο. 
 Φσηεηλφηεηα θαη αληίζεζε Αιιάδεη ηε θσηεηλφηεηα θαη ηελ αληίζεζε ηεο εηθφλαο. 
 Δπίπεδα Απηφ ην εξγαιείν ζάο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνζαξκφδεηε ηα επίπεδα 

ρξψκαηνο ησλ εηθφλσλ αιιάδνληαο ηελ έληαζε ησλ ζθηψλ, ηνπ θσηηζκνχ θαη ησλ 
απνρξψζεσλ. 
Γηα λα απμήζεηε ηελ αληίζεζε κηαο εηθφλαο, κεηαθηλήζηε ην αξηζηεξφ θαη ην δεμί ξπζκηζηηθφ 
ζην ηζηφγξακκα Δπίπεδα εηζφδνπ. Ρν αξηζηεξφ ξπζκηζηηθφ ξπζκίδεη ην ρξψκα πνπ ζα 
ζεσξεζεί σο ην πην καχξν ηκήκα ηεο εηθφλαο, ελψ ην δεμί ξπζκηζηηθφ ξπζκίδεη ην ρξψκα 
πνπ ζα ζεσξεζεί σο ην ιεπθφηεξν ηκήκα ηεο εηθφλαο. Κεηαθηλψληαο ην κεζαίν ξπζκηζηηθφ 
πξνο ηα δεμηά ζθνπξαίλεηε ηελ εηθφλα, ελψ φηαλ ην κεηαθηλείηε πξνο ηα αξηζηεξά, ε εηθφλα 
γίλεηαη πην αλνηρηφρξσκε.  
Ξξνζαξκφζηε ην ξπζκηζηηθφ επηπέδνπ εμφδνπ γηα λα κεηψζεηε ηελ αληίζεζε ηεο εηθφλαο. 

 Γφκα Γηαγξάθεη ηκήκα κηαο εηθφλαο. 
 Αθαίξεζε έγρξσκσλ ζεκείσλ Αθαηξεί νπνηεζδήπνηε έγρξσκεο ζθξαγίδεο θαη ζεκάλζεηο 

έρνπλ θαηαρσξηζηεί κε πέλα γηα λα δηεπθνιχλεη ηελ αλαγλψξηζε θεηκέλνπ πνπ απνθξχπηεηαη 
απφ απηέο ηηο ζεκάλζεηο. Απηφ ην εξγαιείν είλαη ζρεδηαζκέλν γηα ζαξσκέλα έγγξαθα κε 
ζθνχξν θείκελν ζε ιεπθφ θφλην. Κελ ρξεζηκνπνηείηε απηφ ην εξγαιείν γηα ςεθηαθέο 
θσηνγξαθίεο θαη έγγξαθα κε έγρξσκν θφλην. 
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Αλαγλψξηζε εγγξάθσλ 

Ρν ABBYY FineReader ρξεζηκνπνηεί ηερλνινγίεο νπηηθήο αλαγλψξηζεο ραξαθηήξσλ γηα ηε 

κεηαηξνπή εηθφλσλ εγγξάθσλ ζε θείκελν κε δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο. Ξξηλ απφ ηελ νπηηθή 

αλαγλψξηζε ραξαθηήξσλ, ην πξφγξακκα αλαιχεη ηε δνκή νιφθιεξνπ ηνπ εγγξάθνπ θαη 

εληνπίδεη ηηο πεξηνρέο νη νπνίεο πεξηέρνπλ θείκελν, γξακκηθνχο θψδηθεο, εηθφλεο θαη πίλαθεο. 

Ζ πνηφηεηα ηεο νπηηθήο αλαγλψξηζεο ραξαθηήξσλ κπνξεί λα βειηησζεί, εάλ επηιέμεηε 

ζσζηή γιψζζα εγγξάθνπ, ιεηηνπξγία αλάγλσζεο θαη ηνλ θαηάιιειν ηχπν εθηχπσζεο πξηλ 

απφ ηελ αλαγλψξηζε. 

Πχκθσλα κε ηηο πξνεπηιεγκέλεο ξπζκίζεηο, ε αλαγλψξηζε ησλ εγγξάθσλ ηνπ ABBYY 

FineReader εθηειείηαη απηφκαηα. Νη ηξέρνπζεο ξπζκίζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα απηφκαηε αλαγλψξηζε.  

πκβνπιή: Κπνξείηε λα απελεξγνπνηήζεηε ηελ απηφκαηε αλάιπζε θαη ηελ νπηηθή 

αλαγλψξηζε ραξαθηήξσλ ησλ λέσλ εηθφλσλ πνπ πξνζηέζεθαλ ζηελ θαξηέια 

άξσζε/Άλνηγκα ηνπ πιαηζίνπ δηαιφγνπ Δπηινγέο (Δξγαιεία > Δπηινγέο…). 

Πε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ε επεμεξγαζία ηεο νπηηθήο αλαγλψξηζεο ραξαθηήξσλ κπνξεί λα 

εθθηλεζεί ρεηξνθίλεηα. Γηα παξάδεηγκα, εάλ απελεξγνπνηήζαηε ηελ απηφκαηε αλαγλψξηζε, 

επηιέμαηε ρεηξνθίλεηα πεξηνρέο ζε κηα εηθφλα ή αιιάμαηε ηηο αθφινπζεο ξπζκίζεηο ζην 

πιαίζην δηαιφγνπ Δπηινγέο (Δξγαιεία > Δπηινγέο…): 

 ηε γιψζζα αλαγλψξηζεο ζηελ θαξηέια Έγγξαθν  
 ηνλ ηχπν εθηχπσζεο ηνπ εγγξάθνπ ζηελ θαξηέια Έγγξαθν  
 ηε ιεηηνπξγία ρξψκαηνο ζηελ θαξηέια Έγγξαθν  
 ηηο επηινγέο αλαγλψξηζεο ζηελ θαξηέια Αλάγλσζε  
 ηηο γξακκαηνζεηξέο γηα ρξήζε ζηελ θαξηέια Αλάγλσζε 

  

Γηα λα εθθηλήζεηε ηε δηαδηθαζία νπηηθήο αλαγλψξηζεο ραξαθηήξσλ ρεηξνθίλεηα: 

 Θάληε θιηθ ζην θνπκπί Αλάγλσζε ζηελ θχξηα γξακκή εξγαιείσλ ή  
 Δπηιέμηε Αλάγλσζε εγγξάθνπ ζην κελνχ Έγγξαθν 

  

πκβνπιή: Γηα ηελ αλαγλψξηζε ηεο επηιεγκέλεο πεξηνρήο ή ζειίδαο, ρξεζηκνπνηήζηε ηηο 

θαηάιιειεο επηινγέο απφ ηα κελνχ ειίδα θαη Πεξηνρή ή ρξεζηκνπνηήζηε ην κελνχ 

ζπληφκεπζεο. 

Ρη είλαη έλα έγγξαθν FineReader; 
ηαλ εξγάδεζηε κε ην πξφγξακκα, κπνξείηε λα απνζεθεχεηε ηα πξνζσξηλά απνηειέζκαηά 

ζαο ζε έλα έγγξαθν FineReader έηζη, ψζηε λα κπνξείηε λα ζπλερίζεηε ηελ εξγαζία ζαο απφ 

ην ζεκείν πνπ ηελ έρεηε αθήζεη. Έλα έγγξαθν FineReader πεξηιακβάλεη ηηο εηθφλεο πεγήο, 

ην θείκελν πνπ έρεη αλαγλσξηζηεί ζηηο εηθφλεο, ηηο ξπζκίζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηπρφλ 

πξφηππα, γιψζζεο ή νκάδεο γισζζψλ ρξήζηε πνπ έρεηε δεκηνπξγήζεη γηα λα αλαγλσξίδεηε 

ην θείκελν ζηηο εηθφλεο. 

Δξγαζία κε έλα έγγξαθν ABBYY FineReader: 

 Άλνηγκα ελφο εγγξάθνπ FineReader 
 Ξξνζζήθε εηθφλσλ ζε έλα έγγξαθν FineReader 
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 Αθαίξεζε ζειίδαο απφ έλα έγγξαθν 
 Απνζήθεπζε εγγξάθσλ 
 Θιείζηκν ελφο εγγξάθνπ 
 Γηαρσξηζκφο εγγξάθσλ FineReader 
 Ραμηλφκεζε ζειίδσλ ζε έλα έγγξαθν FineReader 
 Ηδηφηεηεο εγγξάθνπ 
 Ξξφηππα θαη γιψζζεο 

Άλνηγκα ελφο εγγξάθνπ FineReader 
ηαλ μεθηλάηε ην ABBYY FineReader, δεκηνπξγείηαη έλα λέν έγγξαθν FineReader. Κπνξείηε 

λα ρξεζηκνπνηήζεηε απηφ ην έγγξαθν ή λα αλνίμεηε έλα πθηζηάκελν.  

Γηα λα αλνίμεηε έλα πθηζηάκελν έγγξαθν FineReader: 

1. Πην κελνχ Αξρείν, θάληε θιηθ ζηελ επηινγή Άλνηγκα εγγξάθνπ FineReader… 
2. Δπηιέμηε ην επηζπκεηφ έγγξαθν ζην πιαίζην δηαιφγνπ πνπ αλνίγεη. 

εκείσζε: ηαλ αλνίγεηε έλα έγγξαθν FineReader πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί ζε παιαηφηεξε 

έθδνζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ην ABBYY FineReader πξνζπαζεί λα ην κεηαηξέςεη ζηελ 

ηξέρνπζα έθδνζε ηεο κνξθήο εγγξάθνπ FineReader. Απηή ε δηαδηθαζία είλαη κε 

αλαζηξέςηκε θαη ζα θιεζείηε λα απνζεθεχζεηε ην έγγξαθν πνπ έρεη κεηαηξαπεί κε 

δηαθνξεηηθφ φλνκα. Ρν αλαγλσξηζκέλν θείκελν απφ ην παιαηφ έγγξαθν δελ κεηαθέξεηαη 

ζην λέν έγγξαθν. 

πκβνπιή: Δάλ ζέιεηε φηαλ μεθηλάηε ην ABBYY FineReader λα αλνίγεη ην ηειεπηαίν 

έγγξαθν ζην νπνίν εξγαδφζαζηαλ, επηιέμηε ην ζηνηρείν Άλνηγκα ηνπ εγγξάθνπ 

FineReader πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ηειεπηαίν, θαηά ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζηελ θαξηέια Γηα πξνρσξεκέλνπο ηνπ πιαηζίνπ δηαιφγνπ Δπηινγέο (θάληε θιηθ ζηελ 

επηινγή Δξγαιεία > Δπηινγέο… γηα λα αλνίμεηε ην πιαίζην δηαιφγνπ). 

Κπνξείηε επίζεο λα αλνίμεηε έλα έγγξαθν FineReader απφ ηελ Δμεξεχλεζε ησλ Windows 

θάλνληαο δεμί θιηθ ζε απηφ θαη επηιέγνληαο Άλνηγκα ζην ABBYY FineReader 12. Ρα 

έγγξαθα FineReader δηαζέηνπλ ην εηθνλίδην . 

Ξξνζζήθε εηθφλσλ ζε έλα έγγξαθν FineReader 

1. Πην κελνχ Αξρείν, θάληε θιηθ ζηελ επηινγή Άλνηγκα αξρείνπ PDF ή εηθφλαο… 
2. Δπηιέμηε έλα ή πεξηζζφηεξα αξρεία εηθφλαο ζην πιαίζην δηαιφγνπ πνπ αλνίγεη θαη θάληε θιηθ 

ζην θνπκπί Άλνηγκα. Ζ εηθφλα ζα πξνζηεζεί ζην ηέινο ηνπ αλνηθηνχ εγγξάθνπ FineReader 
θαη ην αληίγξαθφ ηνπ ζα απνζεθεπηεί ζην θάθειν ηνπ εγγξάθνπ'. 

Κπνξείηε επίζεο λα πξνζζέζεηε εηθφλεο απφ ηελ Δμεξεχλεζε ησλ Windows ζε έλα έγγξαθν 

FineReader. Θάληε δεμί θιηθ ζε κηα εηθφλα ζηελ Δμεξεχλεζε ησλ Windows θαη κεηά επηιέμηε 

Άλνηγκα ζην ABBYY FineReader ζην κελνχ ζπληφκεπζεο. Δάλ ην έγγξαθν FineReader 

είλαη αλνηθηφ φηαλ ην θάλεηε απηφ, νη εηθφλεο ζα πξνζηεζνχλ ζην ηέινο απηνχ ηνπ 

εγγξάθνπ. Δάλ φρη, δεκηνπξγείηαη έλα λέν έγγξαθν FineReader απφ ηηο εηθφλεο.  

Δπίζεο κπνξείηε λα πξνζζέζεηε ζαξψζεηο. Γηα ιεπηνκέξεηεο, αλαηξέμηε ζηελ ελφηεηα 

"Πάξσζε έληππσλ εγγξάθσλ". 
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Αθαίξεζε ζειίδαο απφ έλα έγγξαθν 

 Δπηιέμηε κηα ζειίδα ζην παξάζπξν ειίδεο θαη παηήζηε ην πιήθηξν Γηαγξαθή ή 
 Πην κελνχ ειίδα, θάληε θιηθ ζηελ επηινγή Γηαγξαθή ζειίδαο απφ έγγξαθν ή 
 Θάληε δεμί θιηθ ζηελ επηιεγκέλε ζειίδα θαη επηιέμηε Γηαγξαθή ζειίδαο απφ έγγξαθν. 

Κπνξείηε λα επηιέμεηε θαη λα δηαγξάςεηε πεξηζζφηεξεο απφ κία ζειίδεο ζην παξάζπξν  

ειίδεο. 

Απνζήθεπζε εγγξάθσλ 

1. Πην κελνχ Αξρείν, θάληε θιηθ ζηελ επηινγή Απνζήθεπζε εγγξάθνπ FineReader… 
2. Νξίζηε ηε δηαδξνκή πξνο ην θάθειν ζηνλ νπνίν ζέιεηε λα απνζεθεχζεηε ην έγγξαθν θαη 

ην φλνκα ηνπ εγγξάθνπ ζην πιαίζην δηαιφγνπ πνπ αλνίγεη. 

εκαληηθφ! ηαλ απνζεθεχεηε έλα έγγξαθν ABBYY FineReader, φια ηα κνηίβα θαη νη 

γιψζζεο ρξήζηε πνπ δεκηνπξγήζεθαλ θαηά ηελ εξγαζία κε απηφ ην έγγξαθν 

απνζεθεχνληαη επηπιένλ ησλ εηθφλσλ ζειίδαο θαη ηνπ θεηκέλνπ.  

Θιείζηκν ελφο εγγξάθνπ 

 Γηα λα θιείζεηε κηα ζειίδα εγγξάθνπ, θάληε θιηθ ζηελ επηινγή Θιείζηκν ηξέρνπζαο ζειίδαο 
ζην κελνχ Έγγξαθν. 

 Γηα λα θιείζεηε νιφθιεξν ην έγγξαθν, επηιέμηε Κιείζηκν εγγξάθνπ FineReader ζην 
κελνχ Αξρείν. 

Γηαρσξηζκφο εγγξάθσλ FineReader 
Θαηά ηελ επεμεξγαζία κεγάισλ αξηζκψλ πνιπζέιηδσλ εγγξάθσλ είλαη ζπρλά πην πξαθηηθφ 

λα ζαξψζεηε πξψηα φια ηα έγγξαθα θαη θαηφπηλ λα ηα αλαιχζεηε θαη λα ηα αλαγλσξίζεηε. 

Υζηφζν, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί ζσζηά ε πξσηφηππε κνξθνπνίεζε θάζε έληππνπ 

εγγξάθνπ, ην ABBYY FineReader πξέπεη λα επεμεξγαζηεί θαζέλα απφ απηά  σο μερσξηζηφ 

έγγξαθν FineReader. Ρν ABBYY FineReader δηαζέηεη εξγαιεία γηα ηελ νκαδνπνίεζε 

ζαξσκέλσλ ζειίδσλ ζε μερσξηζηά έγγξαθα. 

Γηα λα δηαρσξίζεηε έλα αξρείν ABBYY FineReader ζε πνιιά έγγξαθα:  

1. Πην κελνχ Αξρείν, θάληε θιηθ ζηελ επηινγή Γηαίξεζε εγγξάθνπ ηνπ FineReader… ή 
επηιέμηε ζειίδεο ζην παξάζπξν ειίδεο, θάληε δεμί θιηθ ζηελ επηινγή θαη κεηά επηιέμηε 
Μεηαθίλεζε ζειίδσλ ζε λέν έγγξαθν… 

2. Πην πιαίζην δηαιφγνπ πνπ αλνίγεη, δεκηνπξγήζηε ηνλ απαηηνχκελν αξηζκφ εγγξάθσλ 
θάλνληαο θιηθ ζην θνπκπί Πξνζζήθε εγγξάθνπ. 

3. Κεηαθηλήζηε ζειίδεο απφ ην παξάζπξν ειίδεο ζηα αληίζηνηρα έγγξαθα πνπ πξνβάιινληαη 
ζην παξάζπξν Νέα έγγξαθα κε κία απφ ηηο παξαθάησ ηξεηο κεζφδνπο:  

o Δπηιέμηε ζειίδεο θαη κεηαθηλήζηε ηηο κε ην πνληίθη. 
εκείσζε: Κπνξείηε επίζεο λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηε κέζνδν κεηαθνξάο θαη 
απφζεζεο γηα λα κεηαθηλήζεηε ζειίδεο κεηαμχ εγγξάθσλ.  

o Θάληε θιηθ ζην θνπκπί Μεηαθίλεζε γηα λα κεηαθηλήζεηε ηηο επηιεγκέλεο ζειίδεο 
ζην ηξέρνλ έγγξαθν πνπ πξνβάιιεηαη ζην παξάζπξν Νέα έγγξαθα ή θάληε θιηθ 
ζην θνπκπί Δπηζηξνθή γηα λα ηηο επηζηξέςεηε ζην παξάζπξν ειίδεο. 

o Σξήζε ζπληνκεχζεσλ πιεθηξνινγίνπ: Ξαηήζηε ην ζπλδπαζκφ πιήθηξσλ 
Ctrl+δεμηφ βέινο γηα λα κεηαθηλήζεηε ηηο επηιεγκέλεο ζειίδεο απφ ην παξάζπξν 
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ειίδεο ζην επηιεγκέλν έγγξαθν ζην παξάζπξν Νέν έγγξαθν θαη παηήζηε 
Ctrl+αξηζηεξφ βέινο ή Delete γηα λα ηηο επηζηξέςεηε. 

4. Αθνχ νινθιεξψζεηε ηε κεηαθίλεζε ζειίδσλ ζηα λέα έγγξαθα FineReader, θάληε θιηθ ζην 
θνπκπί Γεκηνπξγία φισλ γηα λα δεκηνπξγήζεηε φια ηα έγγξαθα ηαπηφρξνλα ή θάληε θιηθ 
ζην θνπκπί Γεκηνπξγία ζε θαζέλα απφ ηα έγγξαθα μερσξηζηά. 

πκβνπιή: Δπίζεο, κπνξείηε λα κεηαθέξεηε θαη λα απνζέζεηε επηιεγκέλεο ζειίδεο απφ ην 

παξάζπξν ειίδεο ζε νπνηνδήπνηε άιιν παξάζπξν ηνπ ABBYY FineReader. Έλα λέν 

έγγξαθν ABBYY FineReader ζα δεκηνπξγεζεί γηα απηέο ηηο ζειίδεο.  

Ραμηλφκεζε ζειίδσλ ζε έλα έγγξαθν FineReader 

1. Δπηιέμηε κία ή πεξηζζφηεξεο ζειίδεο ζην παξάζπξν ειίδεο. 
2. Θάληε δεμί θιηθ ζηελ επηινγή θαη κεηά επηιέμηε Αλαδηάηαμε ζειίδσλ… ζην κελνχ 

ζπληφκεπζεο. 
3. Πην πιαίζην δηαιφγνπ Αλαδηάηαμε ζειίδσλ , επηιέμηε έλα απφ ηα παξαθάησ: 

o Αλαδηάηαμε ζειίδσλ (δελ κπνξεί λα αλαηξεζεί) 
Αιιάδεη φινπο ηνπο αξηζκνχο ησλ ζειίδσλ δηαδνρηθά, μεθηλψληαο απφ ηελ 
επηιεγκέλε ζειίδα. 

o Δπαλαθνξά ηεο αξρηθήο ζεηξάο ησλ ζειίδσλ χζηεξα απφ ακθίδξνκε 
ζάξσζε 
Απηή ε επηινγή επαλαθέξεη ηελ αξρηθή αξίζκεζε ζειίδσλ ελφο εγγξάθνπ κε ζειίδεο 
δηπιήο φςεο, εάλ ρξεζηκνπνηήζαηε ζαξσηή κε απηφκαην ηξνθνδφηε γηα λα 
ζαξψζεηε πξψηα φιεο ηηο ζειίδεο κε κνλή αξίζκεζε θαη, ζηε ζπλέρεηα, φιεο ηηο 
ζειίδεο κε δπγή αξίζκεζε. Κπνξείηε λα επηιέμεηε κεηαμχ ηεο θαλνληθήο θαη ηεο 
αληίζηξνθεο ζεηξάο γηα ηηο ζειίδεο κε δπγή αξίζκεζε. 
 
εκαληηθφ! Απηή ε επηινγή ιεηηνπξγεί κφλν γηα 3 ή πεξηζζφηεξεο επηιεγκέλεο 
ζειίδεο κε δηαδνρηθή αξίζκεζε. 
  

o Δλαιιαγή ζειίδσλ βηβιίνπ 
Απηή ε επηινγή είλαη ρξήζηκε φηαλ ζαξψλεηε έλα βηβιίν πνπ έρεη ζπληαρζεί ζε 
γξαθή απφ ηα αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά θαη δηαρσξίδεηε ηηο κνλέο ζειίδεο, αιιά έρεηε 
παξαιείςεη λα νξίζεηε ηε ζσζηή γιψζζα.  
 
εκαληηθφ! Απηή ε επηινγή ιεηηνπξγεί κφλν γηα 2 ή πεξηζζφηεξεο ζειίδεο κε 
δηαδνρηθή αξίζκεζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπιάρηζηνλ 2 αληηθξηζηψλ ζειίδσλ. 
  

εκείσζε: Γηα λα αθπξψζεηε απηήλ ηε ιεηηνπξγία, επηιέμηε Αλαίξεζε ηειεπηαίαο 

ιεηηνπξγίαο.  

4. Θάληε θιηθ ζην θνπκπί OK. 

Ζ ζεηξά ησλ ζειίδσλ ζην παξάζπξν ειίδεο ζα αιιάμεη ψζηε λα αληαλαθιά ηε λέα 

αξίζκεζε. 

εκείσζε:  

1. Γηα λα αιιάμεηε ηνλ αξηζκφ κίαο ζειίδαο, θάληε θιηθ ζηνλ αξηζκφ ηεο ζην παξάζπξν 
ειίδεο θαη εηζαγάγεηε ην λέν αξηζκφ ζην πεδίν. 

2. Πηε ιεηηνπξγία Μηθξνγξαθίεο, κπνξείηε λα αιιάμεηε ηελ αξίζκεζε ησλ ζειίδσλ ζχξνληαο 
απιά ηηο επηιεγκέλεο ζειίδεο ζηελ επηζπκεηή ζέζε ζην έγγξαθν. 
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Ηδηφηεηεο εγγξάθνπ 
Νη ηδηφηεηεο εγγξάθνπ πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην έγγξαθν (εθηελήο ηίηινο ηνπ 

εγγξάθνπ, ζπγγξαθέαο, ζέκα, ιέμεηο–θιεηδηά, θ.ιπ.). Κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηηο 

ηδηφηεηεο εγγξάθνπ γηα λα ηαμηλνκήζεηε ηα έγγξαθά ζαο. Δπηπιένλ, κπνξείηε λα 

αλαδεηήζεηε έγγξαθα βάζεη ησλ ηδηνηήησλ ηνπο θαη λα επεμεξγαζηείηε ηηο ηδηφηεηεο ελφο 

εγγξάθνπ. 

Θαηά ηελ αλαγλψξηζε εγγξάθσλ PDF θαη νξηζκέλσλ ηχπσλ αξρείσλ εηθφλαο, ην ABBYY 

FineReader εμάγεη ηηο ηδηφηεηεο ηνπ εγγξάθνπ πεγήο. Πηε ζπλέρεηα, κπνξείηε λα 

επεμεξγαζηείηε απηέο ηηο ηδηφηεηεο. 

Γηα λα πξνζζέζεηε ή λα ηξνπνπνηήζεηε ηηο ηδηφηεηεο εγγξάθνπ:  

 Δπηιέμηε Δξγαιεία > Δπηινγέο…  
 Θάληε θιηθ ζηελ θαξηέια Έγγξαθν θαη ζηελ νκάδα Ιδηφηεηεο εγγξάθνπ , νξίζηε ηνλ 

ηίηιν, ην ζπληάθηε, ην αληηθείκελν θαη ιέμεηο–θιεηδηά.  

Ξξφηππα θαη γιψζζεο 
Κπνξείηε λα απνζεθεχεηε ξπζκίζεηο πξνηχπσλ θαη γιψζζαο θαη λα θνξηψλεηε ξπζκίζεηο 

απφ αξρεία. 

Γηα λα απνζεθεχζεηε ηα κνηίβα θαη ηηο γιψζζεο ρξήζηε ζε αξρείν: 

1. Αλνίμηε ην πιαίζην δηαιφγνπ Δπηινγέο (Δξγαιεία >Δπηινγέο…) θαη κεηά θάληε θιηθ ζηελ 
θαξηέια Αλάγλσζε. 

2. Πην ζηνηρείν Πξφηππα θαη γιψζζεο ρξήζηε, θάληε θιηθ ζην θνπκπί Απνζήθεπζε ζε 
αξρείν….  

3. Πην πιαίζην δηαιφγνπ πνπ αλνίγεη, πιεθηξνινγήζηε έλα φλνκα γηα ην αξρείν ζαο θαη 
θαζνξίζηε κηα ζέζε απνζήθεπζεο. 

Απηφ ην αξρείν ζα πεξηιακβάλεη ηε δηαδξνκή πξνο ην θάθειν ζηνλ νπνίν είλαη 

απνζεθεπκέλεο νη γιψζζεο, νη νκάδεο γισζζψλ, ηα ιεμηθά θαη ηα πξφηππα ηνπ ρξήζηε. 

Γηα λα θνξηψζεηε πξφηππα θαη γιψζζεο: 

1. Αλνίμηε ην πιαίζην δηαιφγνπ Δπηινγέο (Δξγαιεία >Δπηινγέο…) θαη κεηά θάληε θιηθ ζηελ 
θαξηέια Αλάγλσζε. 

2. Πην ζηνηρείν Πξφηππα θαη γιψζζεο ρξήζηε, θάληε θιηθ ζην θνπκπί Φφξησζε απφ 
αξρείν…. 

3. Πην πιαίζην δηαιφγνπ Φφξησζε επηινγψλ, επηιέμηε ην αξρείν πνπ πεξηέρεη ηα επηζπκεηά 
πξφηππα θαη ηηο γιψζζεο ρξήζηε (ζα πξέπεη λα έρεη ηελ επέθηαζε *.fbt) θαη θάληε θιηθ 
ζηελ επηινγή Άλνηγκα. 

Σαξαθηεξηζηηθά εγγξάθνπ πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε 
πξηλ απφ ηελ νπηηθή αλαγλψξηζε ραξαθηήξσλ 
Ζ πνηφηεηα ησλ εηθφλσλ έρεη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηελ πνηφηεηα αλαγλψξηζεο. Πε απηή 

ηελ ελφηεηα πεξηγξάθνληαη νη παξάγνληεο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε πξηλ απφ ηελ 

αλαγλψξηζε ησλ εηθφλσλ: 

 Γιψζζεο εγγξάθνπ 
 Ρχπνο εθηχπσζεο 
 Ξνηφηεηα εθηχπσζεο 
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 Ιεηηνπξγία ρξψκαηνο 

Γιψζζεο εγγξάθνπ 
Ρν ABBYY FineReader αλαγλσξίδεη κνλφγισζζα θαη πνιχγισζζα έγγξαθα (π.ρ. γξακκέλα 

ζε δχν ή πεξηζζφηεξεο γιψζζεο). Γηα ηα πνιχγισζζα έγγξαθα, ζα πξέπεη λα επηιέμεηε 

αξθεηέο γιψζζεο αλαγλψξηζεο. 

Γηα λα νξίζεηε κηα γιψζζα νπηηθήο αλαγλψξηζεο ραξαθηήξσλ γηα ην έγγξαθφ ζαο, ζηελ 

αλαπηπζζφκελε ιίζηα Γιψζζα εγγξάθνπ ηεο θχξηαο γξακκήο εξγαιείσλ ή ζην παξάζπξν 

Δξγαζία, επηιέμηε έλα απφ ηα εμήο: 

 Απηφκαηε επηινγή 
Ρν ABBYY FineReader επηιέγεη απηφκαηα ηηο θαηάιιειεο γιψζζεο απφ ηε ιίζηα γισζζψλ 
πνπ θαζνξίδνληαη απφ ην ρξήζηε. Γηα λα ηξνπνπνηήζεηε απηήλ ηε ιίζηα:  

1. Δπηιέμηε Πεξηζζφηεξεο γιψζζεο…  
2. Πην πιαίζην δηαιφγνπ Δπεμεξγαζηήο γιψζζαο, επηιέμηε ηε ξχζκηζε Απηφκαηε 

επηινγή γισζζψλ εγγξάθνπ απφ ηελ αθφινπζε ιίζηα.  
3. Θάληε θιηθ ζην θνπκπί Οξηζκφο….  
4. Πην πιαίζην δηαιφγνπ Γιψζζεο, επηιέμηε ηηο επηζπκεηέο γιψζζεο.  

 Μηα γιψζζα ή ζπλδπαζκφο γισζζψλ 
Δπηιέμηε κηα γιψζζα ή έλα ζπλδπαζκφ γισζζψλ. Ζ ιίζηα ησλ γισζζψλ πεξηιακβάλεη 
γιψζζεο αλαγλψξηζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ πξφζθαηα, θαζψο θαη Αγγιηθά, Γεξκαληθά θαη 
Γαιιηθά.  

 Πεξηζζφηεξεο γιψζζεο… 
Δπηιέμηε απηήλ ηε ξχζκηζε εάλ ε γιψζζα πνπ ρξεηάδεζηε δελ εκθαλίδεηαη ζηε ιίζηα.  

Πην πιαίζην δηαιφγνπ Δπεμεξγαζηήο γιψζζαο, επηιέμηε ηε ξχζκηζε Υεηξνθίλεηνο 

νξηζκφο γισζζψλ θαη θαηφπηλ επηιέμηε ηελ επηζπκεηή γιψζζα ή γιψζζεο, επηιέγνληαο ηα 

θαηάιιεια πιαίζηα. Δάλ ρξεζηκνπνηείηε ζπρλά έλα ζπγθεθξηκέλν ζπλδπαζκφ γισζζψλ, 

κπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε κηα λέα νκάδα γη' απηέο ηηο γιψζζεο. 

Δάλ κηα γιψζζα δελ πεξηιακβάλεηαη ζηε ιίζηα, ηφηε: 

1. Απηή ε γιψζζα δελ ππνζηεξίδεηαη απφ ην ABBYY FineReader. 
2. Ζ γιψζζα δελ ππνζηεξίδεηαη απφ ην αληίγξαθν ηνπ ινγηζκηθνχ πνπ δηαζέηεηε. 

 Ζ νινθιεξσκέλε ιίζηα ησλ γισζζψλ πνπ είλαη δηαζέζηκεο ζην αληίγξαθφ ζαο 
παξέρεηαη ζην πιαίζην δηαιφγνπ Άδεηεο ρξήζεο (Βνήζεηα > Πιεξνθνξίεο… > 
Πιεξνθνξίεο Άδεηαο Υξήζεο). 

Δπηπιένλ ηεο ρξήζεο ελζσκαησκέλσλ γισζζψλ θαη νκάδσλ γισζζψλ, κπνξείηε λα 

δεκηνπξγήζεηε ηε δηθή ζαο γιψζζα. Γηα ιεπηνκέξεηεο, αλαηξέμηε ζηελ ελφηεηα "Δάλ ην 

πξφγξακκα δελ αλαγλσξίδεη νξηζκέλνπο απφ ηνπο ραξαθηήξεο." 

Ρχπνο εθηχπσζεο 
Ρα έγγξαθα κπνξνχλ λα έρνπλ εθηππσζεί ζε δηάθνξεο ζπζθεπέο, φπσο γξαθνκεραλέο θαη 

ζπζθεπέο θαμ. Ζ πνηφηεηα ηεο νπηηθήο αλαγλψξηζεο ραξαθηήξσλ κπνξεί λα βειηησζεί κε 

επηινγή ηνπ ζσζηνχ Σχπνο εγγξάθνπ ζην πιαίζην δηαιφγνπ Δπηινγέο. 

Γηα ηα πεξηζζφηεξα έγγξαθα, ην πξφγξακκα ζα εληνπίζεη απηφκαηα ηνλ ηχπν ηεο 

εθηχπσζεο. Γηα ηελ απηφκαηε αλίρλεπζε ηνπ ηχπνπ εθηχπσζεο πξέπεη λα είλαη επηιεγκέλε ε 

ξχζκηζε Απηφκαην ζηελ ελφηεηα Σχπνο εγγξάθνπ ηνπ πιαηζίνπ δηαιφγνπ Δπηινγέο 
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(Δξγαιεία > Δπηινγέο…). Κπνξείηε λα επεμεξγαζηείηε έλα έγγξαθν ζε ιεηηνπξγία 

ρξψκαηνο ή ζε αζπξφκαπξε ιεηηνπξγία. 

Κπνξείηε επίζεο λα επηιέμηε λα θαζνξίζεηε ρεηξνθίλεηα ηνλ ηχπν ηεο εθηχπσζεο, φπσο 

απαηηείηαη. 

 

Ξαξάδεηγκα πιεθηξνινγεκέλνπ θεηκέλνπ. ια ηα γξάκκαηα 

δηαζέηνπλ ίζν πιάηνο (ζπγθξίλεηε, γηα παξάδεηγκα, ηα γξάκκαηα, 

"w" θαη "t"). Γηα θείκελα απηνχ ηνπ ηχπνπ, επηιέμηε 

Γξαθνκεραλήο.  

 

Ξαξάδεηγκα θεηκέλνπ απφ ζπζθεπή θαμ. πσο κπνξείηε λα δείηε 

απφ ην παξάδεηγκα, πέξα απφ ην ζφξπβν θαη ηελ παξακφξθσζε, 

ηα γξάκκαηα δελ είλαη επδηάθξηηα ζε νξηζκέλα ζεκεία. Γηα θείκελα 

απηνχ ηνπ ηχπνπ, επηιέμηε Φαμ. 

πκβνπιή: Κεηά απφ ηελ αλαγλψξηζε πιεθηξνινγεκέλσλ θεηκέλσλ ή θαμ, βεβαησζείηε φηη 

έρεηε επηιέμεη ηε ξχζκηζε Απηφκαηα πξηλ απφ ηελ επεμεξγαζία θαλνληθψλ εθηππσκέλσλ 

εγγξάθσλ. 

Ξνηφηεηα εθηχπσζεο 
Ρα έγγξαθα ρακειήο πνηφηεηαο κε "ζφξπβν" (εκθάληζε ηπραίσλ καχξσλ θνπθθίδσλ ή 

θειίδσλ), κε ζνισκέλα ή αλνκνηφκνξθα γξάκκαηα ή κε παξακνξθσκέλεο γξακκέο θαη 

κεηαηνπηζκέλα πεξηγξάκκαηα πηλάθσλ ελδέρεηαη λα απαηηνχλ ζπγθεθξηκέλεο ξπζκίζεηο 

ζάξσζεο. 

Φαμ Δθεκεξίδα 

 

 

Γηα ηελ επίηεπμε βέιηηζησλ απνηειεζκάησλ, ε ζάξσζε εγγξάθσλ ρακειήο πνηφηεηαο 

εθηειείηαη ζε ηφλνπο ηνπ γθξη. Θαηά ηε ζάξσζε ζε ηφλνπο ηνπ γθξη, ην πξφγξακκα ζα 

επηιέμεη απηφκαηα ηε βέιηηζηε ηηκή θσηεηλφηεηαο. 

Ζ ιεηηνπξγία ζάξσζεο "Ρφλνη ηνπ γθξη" δηαηεξεί πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηα 

γξάκκαηα ζην ζαξσκέλν θείκελν, επηηξέπνληαο ηελ επίηεπμε θαιχηεξσλ απνηειεζκάησλ 
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νπηηθήο αλαγλψξηζεο ραξαθηήξσλ θαηά ηελ αλαγλψξηζε εγγξάθσλ κεζαίαο ή ρακειήο 

πνηφηεηαο. Κπνξείηε επίζεο λα δηνξζψζεηε νξηζκέλα απφ ηα ειαηηψκαηα ρεηξνθίλεηα 

ρξεζηκνπνηψληαο ηα εξγαιεία επεμεξγαζίαο εηθφλαο πνπ είλαη δηαζέζηκα ζηνλ Δπεμεξγαζηή 

εηθφλαο. Γηα ιεπηνκέξεηεο, αλαηξέμηε ζηελ ελφηεηα "Ξξνεπεμεξγαζία εηθφλσλ." 

Ιεηηνπξγία ρξψκαηνο 
Δάλ δελ ζέιεηε λα δηαηεξήζεηε ηα αξρηθά ρξψκαηα ελφο έγρξσκνπ εγγξάθνπ, κπνξείηε λα 

επεμεξγαζηείηε ην έγγξαθν ζε αζπξφκαπξε ιεηηνπξγία. Κε απηφλ ηνλ ηξφπν πεξηνξίδεηαη 

ζεκαληηθά ην κέγεζνο ηνπ εγγξάθνπ πνπ δεκηνπξγείηαη ζην ABBYY FineReader θαη 

επηηαρχλεηαη ε δηαδηθαζία νπηηθήο αλαγλψξηζεο ραξαθηήξσλ. Υζηφζν, ε επεμεξγαζία 

εηθφλσλ ρακειήο αληίζεζεο ζε αζπξφκαπξε ιεηηνπξγία κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

ρακειή πνηφηεηα νπηηθήο αλαγλψξηζεο ραξαθηήξσλ. Δπίζεο, δελ ζπληζηάηαη ε αζπξφκαπξε 

επεμεξγαζία γηα θσηνγξαθίεο, ζειίδεο πεξηνδηθψλ θαη θείκελα ζε Θηλέδηθα, Ηαπσληθά θαη 

Θνξεαηηθά. 

εκείσζε: Κπνξείηε επίζεο λα επηζπεχζεηε ηελ αλαγλψξηζε εγρξψκσλ θαη αζπξφκαπξσλ 

εγγξάθσλ επηιέγνληαο ην ζηνηρείν Σαρεία αλάγλσζε ζηελ θαξηέια Αλάγλσζε ηνπ 

πιαηζίνπ δηαιφγνπ Δπηινγέο. Γηα πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηηο ιεηηνπξγίεο 

αλαγλψξηζεο, αλαηξέμηε ζηελ ελφηεηα Δπηινγέο OCR. 

Γηα λα επηιέμεηε κηα ιεηηνπξγία ρξψκαηνο: 

 Σξεζηκνπνηήζηε ηελ αλαπηπζζφκελε ιίζηα Λεηηνπξγία ρξψκαηνο ζην πιαίζην δηαιφγνπ 
Δξγαζία ή  

 επηιέμηε κία απφ ηηο επηινγέο ηνπ ζηνηρείνπ Λεηηνπξγία ρξψκαηνο ηεο θαξηέιαο 
Έγγξαθν ηνπ πιαηζίνπ δηαιφγνπ Δπηινγέο (Δξγαιεία > Δπηινγέο…). 

εκαληηθφ! Απφ ηε ζηηγκή πνπ ην έγγξαθν έρεη κεηαηξαπεί ζε αζπξφκαπξν, δελ ζα είζηε 

ζε ζέζε λα απνθαηαζηήζεηε ηα ρξψκαηα. Γηα λα δεκηνπξγήζεηε έλα έγρξσκν έγγξαθν, 

αλνίμηε ην αξρείν κε ηηο έγρξσκεο εηθφλεο ή ζαξψζηε ην έληππν έγγξαθν ζηε ιεηηνπξγία 

ρξψκαηνο. 

Δπηινγέο OCR 
Ζ ξχζκηζε ησλ ζσζηψλ επηινγψλ νπηηθήο αλαγλψξηζεο ραξαθηήξσλ είλαη ζεκαληηθή, εάλ 

ζέιεηε γξήγνξα θαη αθξηβή απνηειέζκαηα. ηαλ επηιέγεηε ηηο ξπζκίζεηο πνπ ζέιεηε λα 

ρξεζηκνπνηήζεηε, ζα πξέπεη λα ιάβεηε ππφςε ζαο φρη κφλν ηνλ ηχπν θαη ηελ 

πνιππινθφηεηα ηνπ εγγξάθνπ ζαο αιιά θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζθνπεχεηε λα 

ρξεζηκνπνηήζεηε ηα απνηειέζκαηα. Γηαηίζεληαη νη αθφινπζεο νκάδεο επηινγψλ: 

 Ιεηηνπξγία αλάγλσζεο 
 Αλίρλεπζε δνκηθψλ ζηνηρείσλ 
 Δθπαίδεπζε 
 Ξξφηππα θαη γιψζζεο ρξήζηε 
 Γξακκαηνζεηξέο 
 Γξακκηθνί θψδηθεο 

Κπνξείηε λα βξείηε ηηο επηινγέο ηεο νπηηθήο αλαγλψξηζεο ραξαθηήξσλ ζηελ θαξηέια 

Αλάγλσζε ηνπ πιαηζίνπ δηαιφγνπ Δπηινγέο (Δξγαιεία > Δπηινγέο…). 

εκαληηθφ! Ρν ABBYY FineReader αλαγλσξίδεη απηφκαηα ηηο ζειίδεο πνπ πξνζζέηεηε ζε 

έλα έγγξαθν FineReader. Νη ηξέρνπζεο επηιεγκέλεο επηινγέο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα 

αλαγλψξηζε. Κπνξείηε λα απελεξγνπνηήζεηε ηελ απηφκαηε αλάιπζε θαη ηελ νπηηθή 
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αλαγλψξηζε ραξαθηήξσλ ησλ λέσλ εηθφλσλ πνπ πξνζηέζεθαλ ζηελ θαξηέια 

άξσζε/Άλνηγκα ηνπ πιαηζίνπ δηαιφγνπ Δπηινγέο (Δξγαιεία > Δπηινγέο…). 

εκείσζε: Δάλ αιιάμεηε ηηο επηινγέο ηεο νπηηθήο αλαγλψξηζεο ραξαθηήξσλ κεηά απφ ηελ 

αλαγλψξηζε ελφο θεηκέλνπ, εθηειέζηε μαλά ηε δηαδηθαζία ηεο νπηηθήο αλαγλψξηζεο 

ραξαθηήξσλ γηα λα αλαγλσξίζεηε ην έγγξαθν κε ηηο λέεο επηινγέο. 

Ιεηηνπξγία αλάγλσζεο 
Ρν ABBYY FineReader 12 δηαζέηεη δχν ιεηηνπξγίεο αλάγλσζεο: 

 Γηεμνδηθή αλάγλσζε 
Πε απηήλ ηε ιεηηνπξγία, ην ABBYY FineReader αλαιχεη θαη αλαγλσξίδεη ηφζν ηα απιά 
έγγξαθα φζν θαη ηα έγγξαθα κε ζχλζεηεο δηαηάμεηο, αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε εγγξάθσλ 
εθηππσκέλσλ ζε έγρξσκν θφλην ή ησλ εγγξάθσλ κε πνιχπινθνπο πίλαθεο 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πηλάθσλ κε ιεπθέο γξακκέο πιέγκαηνο ή πηλάθσλ κε έγρξσκα 
θειηά). 
Πεκείσζε: Πε ζχγθξηζε κε ηελ Σαρεία ιεηηνπξγία, ε Γηεμνδηθή ιεηηνπξγία απαηηεί 
πεξηζζφηεξν ρξφλν αιιά δηαζθαιίδεη θαιχηεξε πνηφηεηα αλαγλψξηζεο. 

 Σαρεία αλάγλσζε 
Απηή ε ιεηηνπξγία ζπληζηάηαη γηα ηελ επεμεξγαζία εγγξάθσλ κεγάινπ κεγέζνπο κε απιέο 
δηαηάμεηο θαη θαιήο πνηφηεηαο εηθφλεο. 

Αλίρλεπζε δνκηθψλ ζηνηρείσλ 
Δπηιέμηε ηα δνκηθά ζηνηρεία πνπ ζέιεηε λα αληρλεχζεη ην πξφγξακκα: θεθαιίδεο θαη 

ππνζέιηδα, ππνζεκεηψζεηο, πίλαθεο πεξηερνκέλσλ θαη ιίζηεο. Ρα επηιεγκέλα ζηνηρεία ζα 

είλαη δηαδξαζηηθά φηαλ απνζεθεπηεί ην έγγξαθν. 

Δθπαίδεπζε 
Ζ αλαγλψξηζε κε εθπαίδεπζε ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ παξαθάησ ηχπσλ 

θεηκέλνπ: 

 θείκελν κε δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία 
 θείκελα κε εηδηθά ζχκβνια (π.ρ. αζπλήζηζηα καζεκαηηθά ζχκβνια) 
 κεγάινο φγθνο θεηκέλνπ απφ εηθφλεο ρακειήο πνηφηεηαο (άλσ ησλ 100 ζειίδσλ) 

Ζ επηινγή Αλάγλσζε κε εθπαίδεπζε είλαη απελεξγνπνηεκέλε σο πξνεπηινγή. 

Δλεξγνπνηήζηε απηή ηελ επηινγή γηα λα εθπαηδεχζεηε ην ABBYY FineReader θαηά ηελ 

αλαγλψξηζε θεηκέλνπ. 

Κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηείηε ελζσκαησκέλα ή πξνζαξκνζκέλα κνηίβα γηα ηελ αλαγλψξηζε. 

Δπηιέμηε κία απφ ηηο ξπζκίζεηο ζην ζηνηρείν Δθπαίδεπζε γηα λα δηαιέμεηε ηα κνηίβα πνπ 

ζέιεηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε. 

Ξξφηππα θαη γιψζζεο ρξήζηε 
Κπνξείηε λα απνζεθεχεηε θαη λα θνξηψλεηε ξπζκίζεηο πξνηχπσλ θαη γισζζψλ ρξήζηε. 

Γξακκαηνζεηξέο 
Δδψ κπνξείηε λα επηιέμεηε ηηο γξακκαηνζεηξέο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά ηελ 

απνζήθεπζε ηνπ αλαγλσξηζκέλνπ θεηκέλνπ. 

 Γηα λα επηιέμεηε γξακκαηνζεηξέο: 
1. Θάληε θιηθ ζην θνπκπί Γξακκαηνζεηξέο….  
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2. Δπηιέμηε ηηο επηζπκεηέο γξακκαηνζεηξέο θαη θάληε θιηθ ζην θνπκπί OK.  

Γξακκηθνί θψδηθεο 
Δάλ ην θείκελφ ζαο πεξηέρεη γξακκηθνχο θψδηθεο θαη ζέιεηε λα ηνπο κεηαηξέςεηε ζε ζεηξέο 

γξακκάησλ θαη ςεθίσλ αληί λα ηνπο απνζεθεχζεηε σο εηθφλεο, επηιέμηε Αλαδήηεζε 

γξακκηθψλ θσδίθσλ. Απφ πξνεπηινγή, απηή ε ιεηηνπξγία είλαη απελεξγνπνηεκέλε. 

Δξγαζία κε γιψζζεο ζχλζεηεο γξαθήο 
Κε ην ABBYY FineReader κπνξείηε λα αλαγλσξίδεηε έγγξαθα ζηα Αξαβηθά, ζηα Δβξατθά, 

ζηα Γίληηο, ζηα Ρατιαλδηθά, ζηα Θηλεδηθά, ζηα Ηαπσληθά θαη ζηα Θνξεαηηθά. Νξηζκέλα 

πξφζζεηα δεηήκαηα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηελ εξγαζία κε έγγξαθα ζηα 

Θηλεδηθά, Ηαπσληθά ή ζηα Θνξεαηηθά θαη έγγξαθα κε έλα ζπλδπαζκφ 

Θηλεδηθήο/Ηαπσληθήο/Θνξεαηηθήο θαη επξσπατθψλ γισζζψλ. 

 Δγθαηάζηαζε γισζζηθήο ππνζηήξημεο 
 Ππληζηψκελεο γξακκαηνζεηξέο 
 Απελεξγνπνίεζε απηφκαηεο επεμεξγαζίαο εηθφλαο 
 Αλαγλψξηζε εγγξάθσλ γξακκέλσλ ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία γιψζζεο 
 Αδπλακία εκθάληζεο κε–επξσπατθψλ ραξαθηήξσλ ζην παξάζπξν "Θείκελν" 
 Αιιαγή θαηεχζπλζεο ηνπ αλαγλσξηζκέλνπ θεηκέλνπ 

Δγθαηάζηαζε γισζζηθήο ππνζηήξημεο 
Γηα λα είζηε ζε ζέζε λα αλαγλσξίδεηε θείκελα πνπ έρνπλ ζπληαρζεί ζηα Αξαβηθά, ζηα 

Δβξατθά, ζηα Γίληηο, ζηα Ρατιαλδηθά, ζηα Θηλεδηθά, ζηα Ηαπσληθά θαη ζηα Θνξεαηηθά, 

ελδέρεηαη λα ρξεηαζηεί λα εγθαηαζηήζεηε απηέο ηηο γιψζζεο. 

Ρα Microsoft Windows 8, ηα Windows 7 θαη ηα Windows Vista ππνζηεξίδνπλ απηέο ηηο 

γιψζζεο απφ πξνεπηινγή. 

Γηα λα εγθαηαζηήζεηε λέεο γιψζζεο ζηα Microsoft Windows XP:  

1. Θάληε θιηθ ζηελ επηινγή Έλαξμε ζηε γξακκή εξγαζηψλ. 
2. Δπηιέμηε Πίλαθαο ειέγρνπ > Σνπηθέο ξπζκίζεηο θαη ξπζκίζεηο γιψζζαο.  
3. Θάληε θιηθ ζηελ θαξηέια Γιψζζεο θαη επηιέμηε ηηο παξαθάησ ξπζκίζεηο: 

o Δγθαηάζηαζε αξρείσλ γηα γιψζζεο κε πεξίπινθε γξαθή θαη γξαθή απφ ηα 
δεμηά πξνο ηα αξηζηεξά (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Σατιαλδηθήο) 
γηα λα ελεξγνπνηήζηε ηελ ππνζηήξημε Δβξατθψλ, Γίληηο, Αξαβηθψλ θαη Ρατιαλδηθψλ  

o Δγθαηάζηαζε αξρείσλ γηα γιψζζεο Αλαηνιηθήο Αζίαο 
γηα λα ελεξγνπνηήζεηε ηελ ππνζηήξημε ηεο Ηαπσληθήο, ηεο Θηλεδηθήο θαη ηεο 
Θνξεαηηθήο γιψζζαο 

4. Θάληε θιηθ ζην θνπκπί OK. 

Ππληζηψκελεο γξακκαηνζεηξέο 
Ζ αλαγλψξηζε θεηκέλνπ ζηα Αξαβηθά, ζηα Δβξατθά, ζηα Γίληηο, ζηα Ρατιαλδηθά, ζηα 

Θηλεδηθά, ζηα Ηαπσληθά θαη ζηα Θνξεαηηθά ελδέρεηαη λα απαηηήζεη ηελ εγθαηάζηαζε 

πξφζζεησλ γξακκαηνζεηξψλ ζηα Windows. Πηνλ παξαθάησ πίλαθα παξαηίζεληαη νη 

ζπληζηψκελεο γξακκαηνζεηξέο γηα θείκελα ζε απηέο ηηο γιψζζεο.  

Γιψζζα OCR πληζηψκελε γξακκαηνζεηξά 
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Αξαβηθά Arial™ Unicode™ MS* 

Δβξατθά Arial™ Unicode™ MS* 

Γίληηο Arial™ Unicode™ MS* 

Ρατιαλδέδηθα 

Arial™ Unicode™ MS* 

Aharoni 

David 

Levenim mt 

Miriam 

Narkisim 

Rod 

Θηλεδηθά (απινπνηεκέλα), 

Θηλεδηθά (παξαδνζηαθά), 

Ηαπσληθά, Θνξεαηηθά,  

Θνξεαηηθά (Σάλγθνπι) 

  

Arial™ Unicode™ MS* 

Γξακκαηνζεηξέο SimSun 

φπσο: SimSun (Founder Extended), SimSun–18030, NSimSun. 

 

Simhei 

YouYuan 

PMingLiU 

MingLiU 

Ming (γηα ISO10646) 

STSong 

* Απηή ε γξακκαηνζεηξά εγθαζίζηαηαη ηαπηφρξνλα κε ηα Microsoft Windows XP θαη ην 

Microsoft Office 2000 ή λεφηεξε έθδνζε. 

Ζ παξαθάησ ελφηεηα πεξηιακβάλεη ζπκβνπιέο γηα ηε βειηίσζε ηεο αθξίβεηαο ηεο 

αλαγλψξηζεο. 

Απελεξγνπνίεζε ηεο απηφκαηεο επεμεξγαζίαο 
Πχκθσλα κε ηηο πξνεπηιεγκέλεο ξπζκίζεηο, νη ζειίδεο πνπ πξνζζέηεηε ζε έλα έγγξαθν 

ABBYY FineReader αλαγλσξίδνληαη απηφκαηα.  

Υζηφζν, εάλ ην έγγξαθφ ζαο πεξηέρεη έλα θείκελν ζε θηλεδηθή/ηαπσληθή/θνξεαηηθή γιψζζα 

ζε ζπλδπαζκφ κε κηα επξσπατθή γιψζζα, ζαο ζπληζηνχκε λα απελεξγνπνηήζεηε ηνλ 

απηφκαην εληνπηζκφ ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο ζειίδαο θαη λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ επηινγή 

δηαρσξηζκνχ δηπιψλ ζειίδσλ κφλν εάλ φιεο νη άιιεο εηθφλεο ησλ ζειίδσλ έρνπλ ζσζηφ 

πξνζαλαηνιηζκφ (π.ρ. δελ ζαξψζεθαλ κε πξνζαλαηνιηζκφ 180 κνηξψλ). 

Νη επηινγέο Αλίρλεπζε πξνζαλαηνιηζκνχ ζειίδαο θαη Γηαρσξηζκφο κνλψλ ζειίδσλ 

κπνξνχλ λα ελεξγνπνηνχληαη θαη λα απελεξγνπνηνχληαη ζηελ Θαξηέια άξσζε/Άλνηγκα 

ηνπ πιαηζίνπ δηαιφγνπ Δπηινγέο. 
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εκείσζε: Γηα λα δηαρσξίζεηε κνλέο ζειίδεο ζηα Αξαβηθά, ζηα Δβξατθά ή ζηα Γίληηο, κελ 

παξαιείςεηε λα επηιέμεηε πξψηα ηελ αληίζηνηρε γιψζζα αλαγλψξηζεο θαη θαηφπηλ λα 

επηιέμεηε ηελ επηινγή Γηαρσξηζκφο κνλψλ ζειίδσλ. Έηζη ζα εμαζθαιίζεηε ηελ 

ηαθηνπνίεζε ησλ ζειίδσλ κε ηε ζσζηή ζεηξά. Κπνξείηε επίζεο λα επαλαθέξεηε ηελ αξρηθή 

αξίζκεζε ζειίδσλ επηιέγνληαο ηελ επηινγή Δλαιιαγή ζειίδσλ βηβιίνπ. Γηα ιεπηνκέξεηεο, 

αλαηξέμηε ζηελ ελφηεηα "Ρη είλαη έλα έγγξαθν FineReader;"  

Δάλ ε δνκή ηνπ εγγξάθνπ ζαο είλαη ζχλζεηε, ζαο ζπληζηνχκε λα απελεξγνπνηήζεηε ηελ 

απηφκαηε αλάιπζε θαη ηελ νπηηθή αλαγλψξηζε ραξαθηήξσλ θαη λα εθηειέζεηε απηέο ηηο 

ιεηηνπξγίεο ρεηξνθίλεηα. 

Γηα ηελ απελεξγνπνίεζε ηεο απηφκαηεο αλάιπζεο θαη ηεο νπηηθήο αλαγλψξηζεο 

ραξαθηήξσλ:  

1. Αλνίμηε ην πιαίζην δηαιφγνπ Δπηινγέο (Δξγαιεία > Δπηινγέο…).  
2. Θαηαξγήζηε ηελ επηινγή Απηφκαηε επεμεξγαζία ησλ ζειίδσλ θαζψο πξνζηίζεληαη 

ζηελ θαξηέια άξσζε/Άλνηγκα.  
3. Θάληε θιηθ ζην θνπκπί OK.  

Αλαγλψξηζε εγγξάθσλ γξακκέλσλ ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία 
γιψζζεο 
Πηηο παξαθάησ νδεγίεο, ιακβάλεηαη σο παξάδεηγκα έλα έγγξαθν πνπ πεξηέρεη θείκελν ηφζν 

ζηα Αγγιηθά φζν θαη ζηα Θηλέδηθα. 

1. Πηελ θχξηα γξακκή εξγαιείσλ, επηιέμηε Πεξηζζφηεξεο γιψζζεο… απφ ηελ 
αλαπηπζζφκελε ιίζηα Γιψζζεο εγγξάθνπ. Δπηιέμηε Υεηξνθίλεηνο νξηζκφο γισζζψλ 
απφ ην πιαίζην δηαιφγνπ Δπεμεξγαζηήο γιψζζαο θαη επηιέμηε Θηλεδηθά θαη Αγγιηθά απφ 
ηε ιίζηα γισζζψλ. 

2. Παξψζηε ή αλνίμηε ηηο εηθφλεο. 
3. Δάλ ην πξφγξακκα δελ αληρλεχζεη φιεο ηηο πεξηνρέο ζε κηα εηθφλα:  

o Νξίζηε ηηο πεξηνρέο ρεηξνθίλεηα ρξεζηκνπνηψληαο ηα εξγαιεία επεμεξγαζίαο 
πεξηνρήο. 

o Νξίζηε ηηο πεξηνρέο πνπ πεξηέρνπλ κφλν κία γιψζζα. Γηα λα ην θάλεηε απηφ, 
επηιέμηε ηηο θαη νξίζηε ηε γιψζζα ηνπο ζην παξάζπξν Ιδηφηεηεο πεξηνρήο. 
εκαληηθφ! Ζ γιψζζα κπνξεί λα νξηζηεί κφλν γηα πεξηνρέο ίδηνπ ηχπνπ. Δάλ 
επηιέμεηε πεξηνρέο δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ, φπσοΚείκελν θαη Πίλαθαο, δελ ζα είζηε 
ζε ζέζε λα νξίζεηε κηα γιψζζα. 

o Δάλ είλαη απαξαίηεην, επηιέμηε ηελ θαηεχζπλζε ηνπ θεηκέλνπ απφ ηελ 
αλαπηπζζφκελε ιίζηα Πξνζαλαηνιηζκφο (γηα ιεπηνκέξεηεο, αλαηξέμηε ζηελ 
ελφηεηα ηαλ δελ αλαγλσξίδεηαη θαηαθφξπθν ή αληεζηξακκέλν θείκελν). 

o Γηα θείκελα ζε Θηλεδηθή/Ηαπσληθή/Θνξεαηηθή γιψζζα, ην πξφγξακκα παξέρεη κηα 
επηινγή θαηεπζχλζεσλ θεηκέλνπ ζηελ αλαπηπζζφκελε ιίζηα Καηεχζπλζε 
θεηκέλνπ Κηλεδηθήο/Ιαπσληθήο/Κνξεαηηθήο (γηα ιεπηνκέξεηεο, αλαηξέμηε ζηελ 
ελφηεηα ηαλ δελ αλαγλσξίδεηαη θαηαθφξπθν ή αληεζηξακκέλν θείκελν). 

4. Θάληε θιηθ ζην θνπκπί Αλάγλσζε ζηελ θχξηα γξακκή εξγαιείσλ. 

Αδπλακία εκθάληζεο κε–επξσπατθψλ ραξαθηήξσλ ζην 
παξάζπξν "Θείκελν" 
Δάλ ε θηλεδηθή/ηαπσληθή/θνξεαηηθή γιψζζα δελ εκθαλίδεηαη ζσζηά ζην παξάζπξν Κείκελν, 

ελδέρεηαη λα έρεηε επηιέμεη ηε ιεηηνπξγία Απιφ θείκελν. 

Γηα λα αιιάμεηε ηε γξακκαηνζεηξά πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε ιεηηνπξγία Απιφ θείκελν: 
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1. Αλνίμηε ην πιαίζην δηαιφγνπ Δπηινγέο (Δξγαιεία > Δπηινγέο…). 
2. Θάληε θιηθ ζηελ θαξηέια Πξνβνιή. 
3. Δπηιέμηε Arial Unicode MS απφ ηελ αλαπηπζζφκελε ιίζηα Γξακκαηνζεηξά πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πξνβνιή απινχ θεηκέλνπ. 
4. Θάληε θιηθ ζην θνπκπί OK. 

Δάλ απηφ δελ απνδψζεη θαη ην θείκελν ζην παξάζπξν Κείκελν δελ πξνβάιιεηαη ζσζηά, 

αλαηξέμηε ζηελ ελφηεηα "ηαλ νξηζκέλνη ραξαθηήξεο αληηθαζίζηαληαη απφ ην ζχκβνιν "?" 

ή "□" ζην παξάζπξν "Θείκελν"." 

Αιιαγή θαηεχζπλζεο ηνπ αλαγλσξηζκέλνπ θεηκέλνπ 
Ρν ABBYY FineReader αληρλεχεη απηφκαηα ηελ θαηεχζπλζε ηνπ θεηκέλνπ, αιιά κπνξείηε 

επίζεο λα νξίζεηε ηελ θαηεχζπλζε ηνπ θεηκέλνπ ρεηξνθίλεηα. 

1. Δπηιέμηε κία ή πεξηζζφηεξεο παξαγξάθνπο ζην παξάζπξν Κείκελν. 

2. Θάληε θιηθ ζην θνπκπί  ζηε γξακκή εξγαιείσλ ηνπ παξαζχξνπ Κείκελν. 

εκείσζε: Κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζηε ηελ αλαπηπζζφκελε ιίζηα Καηεχζπλζε 

θεηκέλνπ Κηλεδηθήο/Ιαπσληθήο/Κνξεαηηθήο ζην παξάζπξν Δηθφλα γηα λα νξίζεηε ηελ 

θαηεχζπλζε ηνπ θεηκέλνπ πξηλ απφ ηελ αλαγλψξηζε. Αλαηξέμηε ζηελ ελφηεηα ηαλ δελ 

αλαγλσξίδεηαη θαηαθφξπθν ή αληεζηξακκέλν θείκελν γηα ιεπηνκέξεηεο.  

  



Εγχειρίδιο χρήζης ABBYY FineReader 12 

46 

 

Ππκβνπιέο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ηεο νπηηθήο 
αλαγλψξηζεο ραξαθηήξσλ 

Πε απηήλ ηελ ελφηεηα παξέρνληαη ζπκβνπιέο ζρεηηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ ησλ επηινγψλ ηεο 

νπηηθήο αλαγλψξηζεο ραξαθηήξσλ πνπ ηαηξηάδνπλ θαιχηεξα ζηε δνκή ηνπ εγγξάθνπ ζαο, 

θαζψο θαη ζρεηηθά κε ηελ επηινγή ησλ ζσζηψλ ξπζκίζεσλ γηα ην ρεηξηζκφ κε–ηππηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. 

 Δάλ ε πνιχπινθε δνκή ελφο έληππνπ εγγξάθνπ δελ αλαπαξάγεηαη ζην ειεθηξνληθφ 
έγγξαθν 

 Δάλ νη πεξηνρέο αληρλεχνληαη ιαλζαζκέλα 
 Δάλ επεμεξγάδεζηε κεγάιν αξηζκφ εγγξάθσλ κε παξφκνηα δηάηαμε 
 Δάλ δελ αληρλεχεηαη έλαο πίλαθαο 
 Δάλ δελ αληρλεχεηαη κηα εηθφλα 
 Ξξνζαξκνγή ηδηνηήησλ πεξηνρήο 
 Δάλ ζην παξάζπξν θεηκέλνπ πξνβάιινληαη ηα ζχκβνια "?" ή "□" αληί γξακκάησλ 
 Δάλ ην έληππν έγγξαθφ ζαο πεξηέρεη κε ηππνπνηεκέλεο γξακκαηνζεηξέο 
 Δάλ ην θείκελφ ζαο πεξηέρεη πνιινχο εμεηδηθεπκέλνπο ή ζπάληνπο φξνπο 
 Δάλ ην πξφγξακκα δελ αλαγλσξίδεη νξηζκέλνπο απφ ηνπο ραξαθηήξεο 
 Δάλ δελ αλαγλσξίδεηαη θαηαθφξπθν ή αληεζηξακκέλν θείκελν 
 Δάλ δελ αληρλεχεηαη έλαο γξακκηθφο θψδηθαο 

Δάλ δελ αλαπαξάγεηαη ε πνιχπινθε δνκή ελφο έληππνπ 
εγγξάθνπ 
Ξξηλ απφ ηελ εθηέιεζε ηεο δηαδηθαζίαο αλαγλψξηζεο ηνπ εγγξάθνπ, ην ABBYY FineReader 

εθηειεί αλάιπζε ηεο ινγηθήο δνκήο ηνπ εγγξάθνπ θαη εληνπίδεη ηηο πεξηνρέο πνπ πεξηέρνπλ 

θείκελν, εηθφλεο, πίλαθεο θαη γξακκηθνχο θψδηθεο. Πηε ζπλέρεηα, ην πξφγξακκα βαζίδεηαη ζε 

απηή ηελ αλάιπζε γηα ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ πεξηνρψλ θαη ηε ζεηξά κε ηελ νπνία 

αλαγλσξίζηεθαλ. Απηέο νη πιεξνθνξίεο βνεζνχλ ζηελ αλαδεκηνπξγία ηεο κνξθνπνίεζεο 

ηνπ πξσηφηππνπ εγγξάθνπ.  

Πχκθσλα κε ηηο πξνεπηιεγκέλεο ξπζκίζεηο, ην ABBYY FineReader ζα εθηειεί απηφκαηε 

αλάιπζε εγγξάθσλ. Υζηφζν, ζε πεξίπησζε πνπ ε κνξθνπνίεζε είλαη πνιχ ζχλζεηε 

νξηζκέλεο πεξηνρέο ελδερνκέλσο λα εληνπίδνληαη ιαλζαζκέλα θαη ίζσο λα ζέιεηε λα θάλεηε 

δηνξζψζεηο ρεηξνθίλεηα. 

Σξεζηκνπνηήζηε ηα παξαθάησ εξγαιεία θαη εληνιέο γηα λα δηνξζψζεηε ηηο πεξηνρέο:  

 Δξγαιεία ρεηξνθίλεηεο ξχζκηζεο πεξηνρψλ ζηε γξακκή εξγαιείσλ ηνπ παξαζχξνπ Δηθφλα.  
 Δληνιέο ηνπ κελνχ ζπληφκεπζεο, ην νπνίν είλαη δηαζέζηκν θάλνληαο δεμί θιηθ ζηελ 

επηιεγκέλε πεξηνρή ζην παξάζπξν Δηθφλα ή ζην παξάζπξν Δζηίαζε.  
 Δληνιέο ζην κελνχ Πεξηνρή.  

Κεηά απφ ηελ εθηέιεζε ησλ επηζπκεηψλ ξπζκίζεσλ, επαλεθθηλήζηε ηε δηαδηθαζία ηεο 

νπηηθήο αλαγλψξηζεο ραξαθηήξσλ. 

Νη ξπζκίζεηο αλαγλψξηζεο, νη ηδηφηεηεο πεξηνρήο θαη νη ξπζκίζεηο απνζήθεπζεο επεξεάδνπλ 

επίζεο ηελ πνηφηεηα ηεο λέαο εθπαίδεπζεο ηεο δηάηαμεο ηνπ πξσηφηππνπ εγγξάθνπ. Γηα 

ιεπηνκέξεηεο, αλαηξέμηε ζηηο αθφινπζεο ελφηεηεο: "Δπηινγέο OCR," "Ξξνζαξκνγή ηδηνηήησλ 

πεξηνρήο" θαη "Απνζήθεπζε απνηειεζκάησλ OCR."  
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Δάλ νη πεξηνρέο αληρλεχνληαη ιαλζαζκέλα 
Ρν ABBYY FineReader αλαιχεη εηθφλεο ζειίδσλ πξηλ απφ ηελ αλαγλψξηζή ηνπο θαη εληνπίδεη 

δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο πεξηνρψλ απηψλ ησλ εηθφλσλ, φπσο Κείκελν, Δηθφλα, Δηθφλα 

θφληνπ, Πίλαθαο θαη Γξακκηθφο θψδηθαο. Απηή ε αλάιπζε θαζνξίδεη πνηεο πεξηνρέο ζα 

αλαγλσξηζηνχλ θαη κε πνηα ζεηξά. Πην πεξηβάιινλ εξγαζίαο ρξήζηε, δηαθξίλνληαη 

δηαθνξεηηθνί ηχπνη πεξηνρψλ κε βάζε ηα ρξψκαηα ησλ πεξηγξακκάησλ ηνπο.  

Δάλ θάλεηε θιηθ ζε κηα πεξηνρή, ζα επηζεκαλζεί θαη ζα θαηαζηεί ελεξγή. Κπνξείηε επίζεο λα 

πεξηεγεζείηε ζηηο πεξηνρέο παηψληαο ην πιήθηξν Tab. Νη αξηζκνί ηεο πεξηνρήο θαζνξίδνπλ 

ηε ζεηξά κε ηελ νπνία επηιέγνληαη, φηαλ είλαη παηεκέλν ην θνπκπί Tab. Απφ πξνεπηινγή, 

απηνί νη αξηζκνί πεξηνρψλ δελ εκθαλίδνληαη ζην παξάζπξν "Δηθφλα" θαη εκθαλίδνληαη κφλν 

εάλ είλαη επηιεγκέλν ην εξγαιείν Σαμηλφκεζε πεξηνρψλ. 

Ρα εξγαιεία γηα ρεηξνθίλεηε ζρεδίαζε θαη επεμεξγαζία ησλ πεξηνρψλ βξίζθνληαη ζην 

παξάζπξν Δηθφλα, θαζψο επίζεο θαη ζηηο αλαδπφκελεο γξακκέο εξγαιείσλ γηα ηηο πεξηνρέο 

Κείκελν, Δηθφλα, Δηθφλα θφληνπ θαη Πίλαθαο (νη αλαδπφκελεο γξακκέο εξγαιείσλ 

εκθαλίδνληαη δίπια ζηελ ελεξγή πεξηνρή). 

εκαληηθφ! Αθνχ νινθιεξψζεηε ηελ επεμεξγαζία ησλ πεξηνρψλ, εθηειέζηε ηε δηαδηθαζία 

ηεο νπηηθήο αλαγλψξηζεο ραξαθηήξσλ μαλά. 

Κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηα εξγαιεία επεμεξγαζίαο πεξηνρήο γηα: 

 Γεκηνπξγία λέαο πεξηνρήο 
 Οχζκηζε πεξηγξακκάησλ πεξηνρήο 
 Ξξνζζήθε θαη αθαίξεζε ηκεκάησλ πεξηνρψλ 
 Δπηινγή κίαο ή πεξηζζφηεξσλ πεξηνρψλ 
 Κεηαθίλεζε πεξηνρψλ 
 Αλαδηάηαμε πεξηνρψλ 
 Γηαγξαθή πεξηνρψλ 
 Αιιαγή ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπ θεηκέλνπ ζε κηα πεξηνρή 
 Αιιαγή ηνπ ρξψκαηνο ησλ πεξηγξακκάησλ πεξηνρήο 

Γεκηνπξγία λέαο πεξηνρήο 

1. Θάληε θιηθ ζε έλα εξγαιείν ζην παξάζπξν Δηθφλα: 

 ζρεδηάδεη κηα πεξηνρή αλαγλψξηζεο 

 ζρεδηάδεη κηα πεξηνρή θεηκέλνπ, 

 ζρεδηάδεη κηα πεξηνρή εηθφλαο, 

 ζρεδηάδεη κηα πεξηνρή εηθφλαο θφληνπ, 

 ζρεδηάδεη κηα πεξηνρή πίλαθα. 

2. Θξαηήζηε παηεκέλν ην αξηζηεξφ πιήθηξν ηνπ πνληηθηνχ θαη κεηαθηλήζηε ην δείθηε ηνπ 
πνληηθηνχ γηα λα ζρεδηάζεηε κηα πεξηνρή. 
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Κπνξείηε λα ζρεδηάζεηε λέεο πεξηνρέο ρσξίο λα επηιέμεηε έλα εξγαιείν απφ ηε γξακκή 

εξγαιείσλ ηνπ παξαζχξνπ Δηθφλα. Κπνξείηε απιψο λα ζρεδηάζεηε κηα πεξηνρή ζηελ εηθφλα 

ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο παξαθάησ ζπλδπαζκνχο πιήθηξσλ: 

 Ctrl+Shift Πρεδίαζε πεξηνρήο Κεηκέλνπ 
 Alt+Shift Πρεδίαζε πεξηνρήο Δηθφλαο  
 Ctrl+Alt Πρεδίαζε πεξηνρήο Πίλαθα  
 Ctrl+Shift+Alt Πρεδίαζε πεξηνρήο Γξακκηθνχ θψδηθα 

Κπνξείηε λα αιιάμεηε ηνλ ηχπν κηαο πεξηνρήο. Θάληε δεμί θιηθ ζηελ επηιεγκέλε πεξηνρή, 

επηιέμηε Αιιαγή ηχπνπ πεξηνρήο ζην κελνχ ζπληφκεπζεο θαη κεηά θάληε θιηθ ζηνλ 

επηζπκεηφ ηχπν πεξηνρήο. 

Οχζκηζε πεξηγξακκάησλ πεξηνρήο 

1. Ρνπνζεηήζηε ην δξνκέα ηνπ πνληηθηνχ ζην πεξίγξακκα ηεο πεξηνρήο.  
2. Θάληε αξηζηεξφ θιηθ θαη ζχξεηε ην πνληίθη πξνο ηελ επηζπκεηή θαηεχζπλζε.  

εκείσζε: Κπνξείηε λα ξπζκίζεηε ηαπηφρξνλα ηα θαηαθφξπθα θαη ηα νξηδφληηα 

πεξηγξάκκαηα ηεο πεξηνρήο ηνπνζεηψληαο ην δείθηε ηνπ πνληηθηνχ ζε κηα γσλία ηεο 

πεξηνρήο.  

Ξξνζζήθε/θαηάξγεζε ηκεκάησλ πεξηνρήο 

1. Δπηιέμηε ην εξγαιείν  /  ζηελ αλαδπφκελε γξακκή εξγαιείσλ γηα κηα πεξηνρή 
Κείκελν, Δηθφλα ή Δηθφλα θφληνπ. 

2. Ρνπνζεηήζηε ην δξνκέα ηνπ πνληηθηνχ ζην εζσηεξηθφ ηεο πεξηνρήο θαη επηιέμηε έλα ηκήκα 
ηεο εηθφλαο. Απηφ ην ηκήκα ζα πξνζηεζεί ή ζα δηαγξαθεί απφ ηελ πεξηνρή. 

3. Ξξνζαξκφζηε ην πεξίγξακκα ηεο πεξηνρήο, εάλ είλαη απαξαίηεην. 

εκείσζε: 

1. Απηά ηα εξγαιεία κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν ζηηο πεξηνρέο Κείκελν, Δηθφλα ή 
Δηθφλα θφληνπ. Γελ κπνξείηε λα πξνζζέζεηε/δηαγξάςεηε έλα ηκήκα ζε κηα πεξηνρή 
Πίλαθαο ή Γξακκηθφο θψδηθαο.  

2. Ρα πεξηγξάκκαηα πεξηνρψλ κπνξνχλ επίζεο λα πξνζαξκφδνληαη κε ηελ πξνζζήθε ιαβψλ 
αιιαγήο κεγέζνπο. Κπνξείηε λα ζχξεηε ηα ηκήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζε νπνηαδήπνηε 
θαηεχζπλζε ρξεζηκνπνηψληαο ην πνληίθη. Γηα λα πξνζζέζεηε κηα λέα ιαβή αιιαγήο 
κεγέζνπο, κεηαθηλήζηε ην δξνκέα ζην επηζπκεηφ ζεκείν ηνπ πεξηγξάκκαηνο θξαηψληαο 
παηεκέλα ηα πιήθηξα Ctrl+Shift (ε κνξθή ηνπ δείθηε αιιάδεη ζε λεκαηφζηαπξν) θαη θάληε 
θιηθ. Ζ λέα ιαβή αιιαγήο κεγέζνπο ζα εκθαληζηεί ζην πεξίγξακκα ηεο πεξηνρήο. 

Δπηινγή κίαο ή πεξηζζφηεξσλ πεξηνρψλ 

 Δπηιέμηε ην εξγαιείν , , , , ,  ή  ζηε γξακκή εξγαιείσλ ηνπ 
παξαζχξνπ Δηθφλα θαη θάληε θιηθ ζηηο πεξηνρέο πνπ ζέιεηε θξαηψληαο παηεκέλν ην 
πιήθηξν Ctrl. Γηα λα αθπξψζηε ηελ επηινγή, θάληε πάιη θιηθ ζηελ επηιεγκέλε πεξηνρή. 

Κεηαθίλεζε πεξηνρήο 

 Δπηιέμηε κηα πεξηνρή θαη κεηαθηλήζηε ηελ θξαηψληαο παηεκέλν ην πιήθηξν Ctrl. 
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Αλαδηάηαμε πεξηνρψλ 

1. Θάληε θιηθ  ζηε γξακκή εξγαιείσλ ή ζηελ επηινγή Σαμηλφκεζε πεξηνρψλ ηνπ κελνχ 
Πεξηνρή. 

2. Δπηιέμηε ηηο πεξηνρέο κε ηελ επηζπκεηή ζεηξά γηα ην έγγξαθν εμφδνπ. 

εκείσζε: Νη πεξηνρέο αξηζκνχληαη απηφκαηα απφ ηα αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο απηφκαηεο αλάιπζεο ζειίδσλ, αλεμάξηεηα απφ ηελ θαηεχζπλζε ηνπ θεηκέλνπ 

ζηελ εηθφλα. 

Γηαγξαθή πεξηνρήο 

 Δπηιέμηε ηηο πεξηνρέο πνπ ζέιεηε λα δηαγξάςεηε θαη θαηφπηλ παηήζηε ην πιήθηξν 
Γηαγξαθή. 

 Δπηιέμηε ηηο πεξηνρέο πνπ ζέιεηε λα δηαγξάςεηε, θάληε δεμί θιηθ ζε κία απφ απηέο θαη κεηά 
επηιέμηε Γηαγξαθή ζην κελνχ ζπληφκεπζεο. 

 Δπηιέμηε ην εξγαιείν  θαη θάληε θιηθ ζηελ πεξηνρή πνπ ζέιεηε λα δηαγξάςεηε. 

Γηα λα δηαγξάςεηε φιεο ηηο πεξηνρέο: 

 Θάληε θιηθ ζηελ επηινγή Γηαγξαθή φισλ ησλ πεξηνρψλ θαη θεηκέλνπ ζην κελνχ 
ζπληφκεπζεο ηεο Δηθφλαο. 

εκαληηθφ! Ζ δηαγξαθή κηαο πεξηνρήο απφ κηα εηθφλα ε νπνία έρεη αλαγλσξηζηεί ήδε ζα 

δηαγξάςεη φιν ην απφζπαζκα ζην παξάζπξν Κείκελν. 

Αιιαγή πξνζαλαηνιηζκνχ θεηκέλνπ 

 Θάληε δεμί θιηθ ζε κηα πεξηνρή, επηιέμηε Ιδηφηεηεο ζην κελνχ ζπληφκεπζήο ηεο γηα λα 
αλνίμεηε ην παξάζπξν Ιδηφηεηεο πεξηνρήοθαη κεηά επηιέμηε ηνλ επηζπκεηφ 
πξνζαλαηνιηζκφ θεηκέλνπ απφ ηελ αλαπηπζζφκελε ιίζηα Πξνζαλαηνιηζκφο. 

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ επεμεξγαζία ησλ ηδηνηήησλ 

θεηκέλνπ πεξηνρψλ θεηκέλνπ, αλαηξέμηε ζηελ ελφηεηα "Οχζκηζε ηδηνηήησλ 

πεξηνρήο θεηκέλνπ". 

Αιιαγή ρξσκάησλ πεξηγξάκκαηνο πεξηνρήο 

1. Αλνίμηε ην πιαίζην δηαιφγνπ Δπηινγέο (Δξγαιεία > Δπηινγέο…) θαη κεηά θάλεηε θιηθ 
ζηελ θαξηέια Πξνβνιή. 

2. Δπηιέμηε ηνλ ηχπν ηεο πεξηνρήο ζην ζηνηρείν Δκθάληζε θαη θαηφπηλ επηιέμηε έλα ρξψκα 
ζηελ παιέηα Υξψκα. 

Δάλ επεμεξγάδεζηε κεγάιν αξηζκφ εγγξάθσλ κε παξφκνηα 
δηάηαμε 
Θαηά ηελ επεμεξγαζία κεγάινπ πιήζνπο εγγξάθσλ κε ίδηα δηάηαμε (π.ρ. αηηήζεηο ή 

εξσηεκαηνιφγηα), ε αλάιπζε ηεο δηάηαμεο θάζε ζειίδαο είλαη εμαηξεηηθά ρξνλνβφξα. Γηα λα 

εμνηθνλνκήζεηε ρξφλν, κπνξείηε λα αλαιχζεηε κφλν έλα έγγξαθν απφ κηα ζεηξά παξφκνησλ 
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εγγξάθσλ θαη λα απνζεθεχζεηε ηηο πεξηνρέο πνπ εληνπίζηεθαλ σο έλα πξφηππν. Πηε 

ζπλέρεηα, κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε απηφ ην πξφηππν γηα ηα άιια έγγξαθα ηεο ζεηξάο.  

Γεκηνπξγία πξνηχπνπ πεξηνρήο: 

1. Αλνίμηε κηα εηθφλα θαη είηε εθηειέζηε ηελ απηφκαηε αλάιπζε κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο είηε 
ζρεδηάζηε ηηο πεξηνρέο ρεηξνθίλεηα.  

2. Πην κελνχ Αξρείν, θάληε θιηθ ζηελ επηινγή Απνζήθεπζε πξνηχπνπ πεξηνρήο… Πην 
πιαίζην δηαιφγνπ ηεο απνζήθεπζεο, εηζαγάγεηε έλα φλνκα γηα ην πξφηππφ ζαο θαη θάληε 
θιηθ ζηελ επηινγή Απνζήθεπζε. 

εκαληηθφ! Γηα λα έρεηε ηε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηήζεηε έλα πξφηππν πεξηνρήο, πξέπεη 

λα ζαξψζεηε φια ηα έγγξαθα κηαο ζεηξάο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ίδηα ηηκή αλάιπζεο.  

Δθαξκνγή πξνηχπνπ πεξηνρήο: 

1. Πην παξάζπξν ειίδεο, επηιέμηε ηηο ζειίδεο ζηηο νπνίεο ζέιεηε λα εθαξκφζεηε έλα 
πξφηππν πεξηνρήο.  

2. Πην κελνχ Πεξηνρή, θάληε θιηθ ζηελ επηινγή Φφξησζε πξνηχπνπ πεξηνρήο…  
3. Πην πιαίζην δηαιφγνπ Άλνηγκα πξνηχπνπ πεξηνρήο, επηιέμηε ην επηζπκεηφ πξφηππν 

πεξηνρήο (ηα αξρεία ησλ πξνηχπσλ πεξηνρήο έρνπλ επέθηαζε *.blk).  
4. Πην ίδην πιαίζην δηαιφγνπ, δίπια απφ ηελ επηινγή Δθαξκνγή ζε, επηιέμηε Δπηιεγκέλεο 

ζειίδεο γηα λα εθαξκφζεηε ην πξφηππν ζηηο επηιεγκέλεο ζειίδεο.  

εκείσζε: Δπηιέμηε Όιεο νη ζειίδεο γηα λα εθαξκφζεηε ην πξφηππν ζε φιεο ηηο ζειίδεο 

ηνπ ηξέρνληνο εγγξάθνπ ABBYY FineReader. 

5. Θάληε θιηθ ζην θνπκπί Άλνηγκα. 

  

Δάλ δελ αληρλεχεηαη έλαο πίλαθαο 
Νη πεξηνρέο Πίλαθα επηζεκαίλνπλ πίλαθεο ή απνζπάζκαηα θεηκέλνπ ηα νπνία έρνπλ ηε 

κνξθή δηάηαμεο πίλαθα. Δάλ ην πξφγξακκα απνηχρεη λα εληνπίζεη έλαλ πίλαθα απηφκαηα, 

ρξεζηκνπνηήζηε ην εξγαιείν Πίλαθαο γηα λα ζρεδηάζεηε κηα πεξηνρή πίλαθα γχξσ απφ ηνλ 

πίλαθα ρεηξνθίλεηα. 

1. Δπηιέμηε ην εξγαιείν  ζηε γξακκή εξγαιείσλ ζηελ επάλσ πιεπξά ηνπ παξαζχξνπ 
Δηθφλα θαη ρξεζηκνπνηήζηε ην πνληίθη γηα λα ζρεδηάζεηε έλα νξζνγψλην γχξσ απφ ηνλ 
πίλαθα ζηελ εηθφλα ζαο. 

2. Θάληε δεμί θιηθ ζηνλ πίλαθα θαη κεηά επηιέμηε Αλάιπζε δνκήο πίλαθα ζην κελνχ 

ζπληφκεπζεο ή θάληε θιηθ ζην θνπκπί  ηεο αλαδπφκελεο γξακκήο εξγαιείσλ 
ηεο πεξηνρήο Πίλαθαο.  

3. Σξεζηκνπνηήζηε ηελ αλαδπφκελε γξακκή εξγαιείσλ, ην κελνχ ζπληφκεπζεο ηεο 
πεξηνρήο πίλαθα ή ηηο εληνιέο ηνπ κελνχ Πεξηνρή γηα λα επεμεξγαζηείηε ηα 
απνηειέζκαηα. 

4. Δθηειέζηε ηε δηαδηθαζία νπηηθήο αλαγλψξηζεο ραξαθηήξσλ μαλά. 

Κπνξείηε λα αιιάμεηε ηνλ ηχπν κηαο πεξηνρήο πνπ έρεη ήδε αλαγλσξηζηεί. Γηα λα αιιάμεηε 

ηνλ ηχπν κηαο πεξηνρήο ζε Πίλαθα θάληε δεμί θιηθ ζηελ πεξηνρή θαη επηιέμηε Αιιαγή 

ηχπνπ πεξηνρήο > Πίλαθαο ζην κελνχ ζπληφκεπζεο. 
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Δάλ ην ABBYY FineReader δελ επηηχρεη λα εληνπίζεη ζσζηά ηηο ζεηξέο θαη ηηο ζηήιεο ζε έλαλ 

πίλαθα απηφκαηα, κπνξείηε λα ξπζκίζεηε ρεηξνθίλεηα ηε δηάηαμε θαη λα εθηειέζεηε μαλά ηε 

δηαδηθαζία ηεο νπηηθήο αλαγλψξηζεο ραξαθηήξσλ. 

 Σξεζηκνπνηήζηε ηηο εληνιέο ζην κελνχ Πεξηνρή ή ηηο εληνιέο ζην κελνχ ζπληφκεπζεο κηαο 
πεξηνρήο πίλαθα γηα λα θάλεηε ηηο εμήο ελέξγεηεο:  

— Αλάιπζε δνκήο πίλαθα (αλαιχεη απηφκαηα ηε δνκή ηνπ πίλαθα θαη ζαο γιηηψλεη απφ 

ηνλ θφπν λα ζρεδηάζεηε ρεηξνθίλεηα θαηαθφξπθα θαη νξηδφληηα δηαρσξηζηηθά),  

— Γηαίξεζε θειηψλ, πγρψλεπζε θειηψλ θαη πγρψλεπζε Γξακκψλ (ζάο παξέρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα δηνξζψλεηε ηπρφλ ιαλζαζκέλα αλαγλσξηζκέλεο ζεηξέο ή ζηήιεο)  

 Σξεζηκνπνηήζηε ηελ αλαδπφκελε γξακκή εξγαιείσλ ηνπ επηιεγκέλνπ πίλαθα γηα λα 
εθηειέζεηε ηα αθφινπζα: Ξξνζζήθε νξηδφληηνπ ή θαηαθφξπθνπ δηαρσξηζηηθνχ, δηαγξαθή 
δηαρσξηζηηθψλ πίλαθα, αλάιπζε δνκήο πίλαθα, δηαίξεζε θειηψλ πίλαθα, ζπγρψλεπζε θειηψλ 
ή ζεηξψλ πίλαθα (θάληε θιηθ ζηελ πεξηνρή Πίλαθαο θαη κεηά θάλεηε θιηθ ζην θαηάιιειν 

εξγαιείν ζηελ αλαδπφκελε γξακκή εξγαιείσλ: ).  

πκβνπιή: Θάληε θιηθ ζην εξγαιείν  ζηελ αλαδπφκελε γξακκή εξγαιείσλ γηα λα 

επηιέμεηε αληηθείκελα.  

εκείσζε: 

1. Ζ εληνιή δηαίξεζεο θειηψλ κπνξεί λα εθαξκνζηεί κφλν ζε θειηά πίλαθα ηα νπνία είραλ 
πξνεγνπκέλσο ζπγρσλεπζεί.  

2. Γηα ηε ζπγρψλεπζε θειηψλ ή ζεηξψλ ηνπ πίλαθα, επηιέμηε ηα ζηελ εηθφλα θαη, ζηε ζπλέρεηα, 
επηιέμηε ην θαηάιιειν εξγαιείν ή εληνιή ηνπ κελνχ.  

3. Δάλ ν πίλαθαο πεξηέρεη θειηά κε θαηαθφξπθν θείκελν, ελδέρεηαη λα ρξεηαζηεί λα αιιάμεηε 
πξψηα ηηο ηδηφηεηεο ηνπ θεηκέλνπ.  

4. Δάλ ηα θειηά ηνπ πίλαθα πεξηέρνπλ κφλν κηα εηθφλα, επηιέμηε ηε ξχζκηζε Αληηκεηψπηζε 
επηιεγκέλσλ θειηψλ σο εηθφλα ζην παξάζπξν Ιδηφηεηεο πεξηνρήο (θάληε δεμί θιηθ 
ζηελ πεξηνρή θαη κεηά ζηελ επηινγή Ιδηφηεηεο ζην κελνχ ζπληφκεπζεο). 
Δάλ ην θειί πεξηέρεη έλα ζπλδπαζκφ εηθφλαο θαη θεηκέλνπ, επηιέμηε ηελ εηθφλα γηα λα ηε 
κεηαηξέςεηε ζε εηδηθή πεξηνρή ζην εζσηεξηθφ ηνπ θειηνχ.  

Δάλ δελ αληρλεχεηαη κηα εηθφλα 
Νη πεξηνρέο Δηθφλα επηζεκαίλνπλ ηηο εηθφλεο πνπ πεξηέρνληαη ζην έγγξαθφ ζαο. Δπίζεο, 

κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηηο πεξηνρέο εηθφλαο, εάλ δελ ζέιεηε λα γίλεη αλαγλψξηζε ελφο 

απνζπάζκαηνο θεηκέλνπ. Δάλ ην πξφγξακκα απνηχρεη λα εληνπίζεη κηα εηθφλα απηφκαηα, 

ρξεζηκνπνηήζηε ην εξγαιείν Δηθφλα γηα λα ζρεδηάζεηε κηα πεξηνρή εηθφλαο γχξσ απφ ηελ 

εηθφλα ρεηξνθίλεηα. 

1. Πηε γξακκή εξγαιείσλ ζην επάλσ κέξνο ηνπ παξαζχξνπ Δηθφλα, επηιέμηε ην εξγαιείν  
θαη θαηφπηλ ρξεζηκνπνηήζηε ην πνληίθη γηα λα ζρεδηάζεηε έλα νξζνγψλην γχξσ απφ ηελ 
εηθφλα ζαο. 

2. Δθηειέζηε ηε δηαδηθαζία νπηηθήο αλαγλψξηζεο ραξαθηήξσλ μαλά. 

Δάλ ππάξρεη θείκελν εθηππσκέλν πάλσ απφ κηα εηθφλα ζην έγγξαθφ ζαο, ζρεδηάζηε κηα 

Δηθφλα θφληνπ γχξσ απφ ηελ εηθφλα.  
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1. Πην παξάζπξν Δηθφλα, επηιέμηε ην εξγαιείν  ζηε γξακκή εξγαιείσλ θαη ζρεδηάζηε έλα 
πιαίζην γχξσ απφ ηελ εηθφλα. 
εκείσζε: Δάλ δελ βιέπεηε απηφ ην εξγαιείν, πξνζζέζηε ην. Αλαηξέμηε ζηελ ελφηεηα 
Γξακκέο εξγαιείσλ γηα αλαιπηηθέο νδεγίεο. 

2. Δθθηλήζηε ηε δηαδηθαζία νπηηθήο αλαγλψξηζεο ραξαθηήξσλ. 

Κπνξείηε λα αιιάμεηε κηα πθηζηάκελε πεξηνρή ζε Δηθφλα ή Δηθφλα θφληνπ. Θάληε δεμί 

θιηθ ζηελ πεξηνρή θαη κεηά επηιέμηε Αιιαγή ηχπνπ πεξηνρήο ζε > Δηθφλα ή Αιιαγή 

ηχπνπ πεξηνρήο ζε > Δηθφλα θφληνπ.  

Δάλ δελ αληρλεχεηαη έλαο γξακκηθφο θψδηθαο 
Νη πεξηνρέο γξακκηθνχ θψδηθα επηζεκαίλνπλ ηνπο γξακκηθνχο θψδηθεο πνπ πεξηέρνληαη ζε 

έλα έγγξαθν. Δάλ ην έγγξαθφ ζαο πεξηέρεη έλα γξακκηθφ θψδηθα ηνλ νπνίν ζα ζέιαηε λα 

απνδψζεηε σο αθνινπζία γξακκάησλ θαη ςεθίσλ παξά σο εηθφλα, επηιέμηε ην γξακκηθφ 

θψδηθα θαη αιιάμηε ηνλ ηχπν πεξηνρήο ζε Γξακκηθφο θψδηθαο. 

εκείσζε: Απφ πξνεπηινγή, ε αλαγλψξηζε γξακκηθνχ θψδηθα είλαη απελεξγνπνηεκέλε. Γηα 

λα ελεξγνπνηήζεηε ηελ αλαγλψξηζε γξακκηθνχ θψδηθα, επηιέμηε Δξγαιεία > Δπηινγέο…, 

θάληε θιηθ ζηελ θαξηέια Αλάγλσζε θαη κεηά επηιέμηε ην ζηνηρείν Αλαδήηεζε γξακκηθψλ 

θσδίθσλ.  

Γηα λα ζρεδηάζεηε κηα πεξηνρή γξακκηθνχ θψδηθα θαη λα ηελ αλαγλσξίζεηε:  

1. Θξαηήζηε παηεκέλα ηα πιήθηξα Ctrl+Shift+Alt θαη ρξεζηκνπνηήζηε ην πνληίθη γηα λα 
επηιέμηε έλα γξακκηθφ θψδηθα ζην παξάζπξν Δηθφλα ή ζην παξάζπξν Δζηίαζε.  

2. Δθηειέζηε ηε δηαδηθαζία νπηηθήο αλαγλψξηζεο ραξαθηήξσλ. 

πνζηεξηδφκελνη ηχπνη γξακκηθνχ θψδηθα: 

 Code 3 of 9 
 Έιεγρνο Code 3 of 9 
 Code 3 of 9 ρσξίο αζηεξίζθν 
 Codabar 
 Code 93 
 Code 128 
 EAN 8 
 EAN 13 
 IATA 2 of 5 
 Interleaved 2 of 5 
 Έιεγρνο Interleaved 2 of 5 
 Matrix 2 απφ 5 
 Postnet 
 Industrial 2 of 5 
 UCC–128 
 UPC–A 
 UPC–E 
 PDF417 
 Θσδηθφο Aztec 
 Ξίλαθαο δεδνκέλσλ 
 Θψδηθαο QR 
 Θσδηθφο ελεκεξσκέλεο έθδνζεο θψδηθα 
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εκείσζε: Ν πξνεπηιεγκέλνο ηχπνο γξακκηθνχ θψδηθα είλαη Απηφκαηε αλίρλεπζε, 

γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη νη ηχπνη γξακκηθνχ θψδηθα εληνπίδνληαη απηφκαηα. Υζηφζν, δελ 

κπνξνχλ λα αληρλεχνληαη απηφκαηα φινη νη γξακκηθνί θψδηθεο θαη νξηζκέλεο θνξέο 

ελδέρεηαη λα ρξεηαζηεί λα επηιέμεηε ηνλ θαηάιιειν ηχπν ρεηξνθίλεηα ζην παξάζπξν 

Ιδηφηεηεο πεξηνρήο. 

Ρν ABBYY FineReader κπνξεί λα αληρλεχεη απηφκαηα ηνπο παξαθάησ ηχπνπο γξακκηθνχ 

θψδηθα: Code 3 of 9, Code 93, Code 128, EAN 8, EAN 13, Postnet, UCC–128, UPC–E, 

PDF417, UPC–A θαη θψδηθαο QR. 

Ξξνζαξκνγή ηδηνηήησλ πεξηνρήο 
Θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο απηφκαηεο αλάιπζεο ηνπ εγγξάθνπ, ην ABBYY FineReader εληνπίδεη 

δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο πεξηνρψλ ζηηο ζειίδεο ηνπ εγγξάθνπ (φπσο πίλαθεο, εηθφλεο, 

θείκελν θαη γξακκηθνχο θψδηθεο). Ρν πξφγξακκα αλαιχεη επίζεο ηε δνκή ηνπ εγγξάθνπ θαη 

αλαγλσξίδεη ηηο επηθεθαιίδεο θαη άιια ζηνηρεία ηεο δηάηαμεο φπσο νη θεθαιίδεο θαη ηα 

ππνζέιηδα, νη εηθφλεο θαη νη ιεδάληεο ησλ δηαγξακκάησλ, θ.ιπ. 

Κπνξείηε λα αιιάμεηε ρεηξνθίλεηα ηηο ηδηφηεηεο πνπ δελ έρνπλ θαζνξηζηεί ζσζηά ζε 

νξηζκέλεο πεξηνρέο Κεηκέλνπ θαη Πίλαθα.  

1. Δπηιέμηε ηελ πεξηνρή ζην παξάζπξν Δηθφλα ή ζην παξάζπξν Δζηίαζε θαη 
ξπζκίζηε ηηο ηδηφηεηεο ζην παξάζπξν Ιδηφηεηεο πεξηνρήο ηνπ παξαζχξνπ 
Δηθφλα.  

Ρν παξάζπξν Ιδηφηεηεο πεξηνρήο ζάο επηηξέπεη λα θαζνξίζεηε ηηο αθφινπζεο ηδηφηεηεο:  

o Γιψζζα. Γηα ιεπηνκέξεηεο, αλαηξέμηε ζηελ ελφηεηα "Σαξαθηεξηζηηθά εγγξάθνπ 
πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε πξηλ απφ ηελ νπηηθή αλαγλψξηζε ραξαθηήξσλ." 

o Λεηηνπξγία, εκθαλίδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ θεηκέλνπ, δει., θεθαιίδα ή ππνζέιηδν, 
ππνζεκείσζε θιπ. (εθαξκφδεηαη κφλν ζηηο πεξηνρέο Κείκελν). 

o Πξνζαλαηνιηζκφο. "Γηα ιεπηνκέξεηεο, αλαηξέμηε ζηελ ελφηεηα Δάλ δελ 
αλαγλσξίδεηαη θαηαθφξπθν ή αληεζηξακκέλν θείκελν." 

o Σχπνο εθηχπσζεο. Γηα ιεπηνκέξεηεο, αλαηξέμηε ζηελ ελφηεηα "Σαξαθηεξηζηηθά 
εγγξάθνπ πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε πξηλ απφ ηελ νπηηθή αλαγλψξηζε 
ραξαθηήξσλ." 

o Αληηζηξνθή. Γηα ιεπηνκέξεηεο, αλαηξέμηε ζηελ ελφηεηα "Δάλ δελ αλαγλσξίδεηαη 
θαηαθφξπθν ή αληεζηξακκέλν θείκελν." 

o Καηεχζπλζε θεηκέλνπ Κηλεδηθήο/Ιαπσληθήο/Κνξεαηηθήο. Γηα ιεπηνκέξεηεο, 
αλαηξέμηε ζηελ ελφηεηα "Δξγαζία κε γιψζζεο ζχλζεηεο γξαθήο." 

εκείσζε:  

g. Σξεζηκνπνηήζηε ηα πιήθηξα  /  γηα λα πινεγεζείηε πξνο ηα αξηζηεξά θαη ηα δεμηά ζην 
παξάζπξν ηδηνηήησλ εάλ ην παξάζπξν Δηθφλα δελ είλαη αξθεηά επξχ ψζηε λα εκθαλίδεη φιν ην 
παξάζπξν ηδηνηήησλ. 

h. Νξηζκέλεο απφ ηηο ηδηφηεηεο ηνπ θεηκέλνπ κπνξνχλ λα ηξνπνπνηεζνχλ απφ ην κελνχ 
ζπληφκεπζεο πνπ εκθαλίδεηαη φηαλ θάλεηε δεμί θιηθ ζε κηα πεξηνρή Κείκελν. 

 Αθνχ εθηειέζεηε ηηο απαξαίηεηεο αιιαγέο, επαλεθθηλήζηε ηε δηαδηθαζία ηεο νπηηθήο 
αλαγλψξηζεο ραξαθηήξσλ. 
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Σξεζηκνπνηείηαη ιαλζαζκέλε γξακκαηνζεηξά ή νξηζκέλνη 
ραξαθηήξεο αληηθαζίζηαληαη απφ ην ζχκβνιν "?" ή "□" 
Δάλ δείηε ηα ζχκβνια "?" ή "□" λα αληηθαζηζηνχλ γξάκκαηα ζην παξάζπξν Κείκελν, 

ειέγμηε εάλ νη γξακκαηνζεηξέο πνπ επηιέρζεθαλ γηα ηελ εκθάληζε ηνπ αλαγλσξηζκέλνπ 

θεηκέλνπ πεξηέρνπλ φινπο ηνπο ραξαθηήξεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην θείκελφ ζαο. 

Κπνξείηε λα αιιάμεηε ηε γξακκαηνζεηξά ζην αλαγλσξηζκέλν θείκελν ρσξίο λα εθθηλήζεηε 

μαλά ηε δηαδηθαζία ηεο νπηηθήο αλαγλψξηζεο ραξαθηήξσλ.  

Γηα λα αιιάμεηε ηε γξακκαηνζεηξά ζε έλα ζχληνκν θείκελν:  

1. Δπηιέμηε έλα απφζπαζκα ηνπ θεηκέλνπ ζην νπνίν νξηζκέλνη ραξαθηήξεο δελ εκθαλίδνληαη 
ζσζηά. 

2. Θάληε δεμί θιηθ θαη επηιέμηε Ιδηφηεηεο απφ ην κελνχ ζπληφκεπζεο. 
3. Πην παξάζπξν Ιδηφηεηεο θεηκέλνπ, επηιέμηε ηελ επηζπκεηή γξακκαηνζεηξά. Ζ 

γξακκαηνζεηξά ζην επηιεγκέλν απφζπαζκα ηνπ θεηκέλνπ ζα αιιάμεη αληίζηνηρα. 

Γηα λα αιιάμεηε ηε γξακκαηνζεηξά ζε έλα έγγξαθν κεγάινπ κεγέζνπο ζην νπνίν 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηπι: 

1. Πην κελνχ Δξγαιεία, θάληε θιηθ ζηελ επηινγή Δπεμεξγαζηήο ζηπι…. 
2. Πην πιαίζην δηαιφγνπ Δπεμεξγαζηήο ζηπι, επηιέμηε ην επηζπκεηφ ζηπι θαη αιιάμηε ηε 

γξακκαηνζεηξά ηνπ. 
3. Θάληε θιηθ ζην θνπκπί OK. Ζ γξακκαηνζεηξά ζε φια ηα απνζπάζκαηα ηνπ θεηκέλνπ ζηα 

νπνία ρξεζηκνπνηείηαη ην ζπγθεθξηκέλν ζηπι ζα αιιάμεη αληίζηνηρα. 

εκαληηθφ! Δάλ έλα έγγξαθν ABBYY FineReader έρεη αλαγλσξηζηεί ή ππνζηεί επεμεξγαζία 

ζε έλαλ άιιν ππνινγηζηή, ην θείκελν ηνπ εγγξάθνπ ελδέρεηαη λα  κελ εκθαλίδεηαη ζσζηά 

ζηνλ ππνινγηζηή ζαο. Πε απηήλ ηελ πεξίπησζε, βεβαησζείηε φηη φιεο νη γξακκαηνζεηξέο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε απηφ ην έγγξαθν είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζηνλ ππνινγηζηή ζαο.  

Δάλ ην έληππν έγγξαθφ ζαο πεξηέρεη κε ηππνπνηεκέλεο 
γξακκαηνζεηξέο 
Ζ ιεηηνπξγία "Δθπαίδεπζε" βειηηψλεη ηελ πνηφηεηα ηεο νπηηθήο αλαγλψξηζεο ραξαθηήξσλ 

ζηα έγγξαθα κε δηαθνζκεηηθέο γξακκαηνζεηξέο ή ζηα έγγξαθα ηα νπνία πεξηέρνπλ εηδηθνχο 

ραξαθηήξεο (π.ρ. καζεκαηηθά ζχκβνια). 

εκείσζε: Γελ ζπληζηάηαη λα ρξεζηκνπνηείηε ηε ιεηηνπξγία εθπαίδεπζεο ζε άιιεο 

πεξηπηψζεηο, θαζψο ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο αλαγλψξηζεο ζα είλαη αζήκαληε ζε ζχγθξηζε 

κε ην ρξφλν θαη ηνλ θφπν πνπ ζα αθηεξψζεηε γηα ηελ εθπαίδεπζε.  

Πηε ιεηηνπξγία "Δθπαίδεπζε", δεκηνπξγείηαη έλα πξφηππν ρξήζηε ην νπνίν κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο νπηηθήο αλαγλψξηζεο ραξαθηήξσλ ζε νιφθιεξν ην 

θείκελν. 

 Σξήζε πξνηχπσλ ρξήζηε 
 Γεκηνπξγία θαη εθπαίδεπζε πξνηχπνπ ρξήζηε 
 Δπηινγή πξνηχπνπ ρξήζηε 
 Δπεμεξγαζία πξνηχπνπ ρξήζηε 
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Σξήζε πξνηχπσλ ρξήζηε 
Γηα λα ρξεζηκνπνηήζεηε έλα πξφηππν γηα ηελ αλαγλψξηζε ελφο εγγξάθνπ: 

1. Αλνίμηε ην πιαίζην δηαιφγνπ Δπηινγέο (Δξγαιεία >Δπηινγέο…) θαη κεηά θάληε θιηθ ζηελ 
θαξηέια Αλάγλσζε. 

2. Πην ζηνηρείν Δθπαίδεπζε, επηιέμηε ηε ξχζκηζε Υξήζε κφλν πξνηχπνπ ρξήζηε. 

εκείσζε: Δάλ επηιέμεηε Υξήζε ελζσκαησκέλσλ πξνηχπσλ θαη πξνηχπσλ ρξήζηε, 

ην ABBYY FineReader 12 ζα ρξεζηκνπνηεί ηφζν ηα πξφηππα ηνπ ρξήζηε φζν θαη ηα 

πξνεπηιεγκέλα πξφηππα γηα ηελ νπηηθή αλαγλψξηζε ραξαθηήξσλ.  

3. Θάληε θιηθ ζην θνπκπί Δπεμεξγαζηήο πξνηχπσλ…. 
4. Πην πιαίζην δηαιφγνπ Δπεμεξγαζηήο πξνηχπσλ, επηιέμηε ην επηζπκεηφ πξφηππν θαη 

θάληε θιηθ ζην θνπκπί ΟΚ. 
5. Πην θχξην παξάζπξν ηνπ ABBYY FineReader, θάληε θιηθ ζην θνπκπί Αλάγλσζε. 

Γεκηνπξγία θαη εθπαίδεπζε πξνηχπνπ ρξήζηε 
Γηα λα εθπαηδεχζεηε έλα πξφηππν ρξήζηε, ψζηε λα αλαγλσξίδεη λένπο ραξαθηήξεο θαη 

δίςεθα γξάκκαηα: 

1. Αλνίμηε ην πιαίζην δηαιφγνπ Δπηινγέο (Δξγαιεία >Δπηινγέο…) θαη κεηά θάληε θιηθ ζηελ 
θαξηέια Αλάγλσζε. 

2. Πην ζηνηρείν Δθπαίδεπζε, επηιέμηε Υξήζε ελζσκαησκέλσλ πξνηχπσλ θαη πξνηχπσλ 
ρξήζηε ή Υξήζε κφλν πξνηχπνπ ρξήζηε. 

3. Δπηιέμηε Αλάγλσζε κε εθπαίδεπζε. 
4. Θάληε θιηθ ζην θνπκπί Δπεμεξγαζηήο πξνηχπσλ…. 

εκείσζε: Ζ εθπαίδεπζε ηνπ πξνηχπνπ δελ ππνζηεξίδεηαη γηα ηηο Αζηαηηθέο γιψζζεο. 
5. Πην πιαίζην δηαιφγνπ Δπεμεξγαζηήο πξνηχπσλ, θάληε θιηθ ζηελ επηινγή Νέν… 
6. Αλνίγεη ην πιαίζην δηαιφγνπ Γεκηνπξγία πξνηχπνπ. Ξιεθηξνινγήζηε ην φλνκα ηνπ 

πξνηχπνπ ρξήζηε θαη θάληε θιηθ ζην θνπκπί OK. 
7. Θιείζηε ηα πιαίζηα δηαιφγνπ Δπεμεξγαζηήο πξνηχπσλ θαη Δπηινγέο θάλνληαο θιηθ ζην 

θνπκπί OK ζε θαζέλα απφ απηά ηα πιαίζηα. 
8. Πηε γξακκή εξγαιείσλ ζηελ επάλσ πιεπξά ηνπ παξαζχξνπ Δηθφλα, θάληε θιηθ ζηελ 

επηινγή Αλάγλσζε. 
Θαηφπηλ απηνχ, φηαλ ην ABBYY FineReader βξίζθεη έλαλ άγλσζην ραξαθηήξα, απηφο ζα 
πξνβάιιεηαη ζην πιαίζην δηαιφγνπ Δθπαίδεπζε κνηίβνπ.  

file:///D:/Results/Greek/ImproveResults/OrnateType.htm%23nowhere
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9. Δθπαηδεχζηε ην πξφγξακκα λα δηαβάδεη λένπο ραξαθηήξεο θαη δίςεθα γξάκκαηα. 

Έλα δίςεθν γξάκκα είλαη έλαο ζπλδπαζκφο δχν ή ηξηψλ ραξαθηήξσλ πνπ είλαη 

"ελνπνηεκέλνη" (γηα παξάδεηγκα, fi, fl, ffi, θ.ιπ.) θαη είλαη δχζθνιν λα ηνπο δηαθξίλεη ην 

πξφγξακκα. Πηελ πξαγκαηηθφηεηα, ν ρεηξηζκφο ηνπο σο κεκνλσκέλνη ζχλζεηνη ραξαθηήξεο 

κπνξεί λα επηηχρεη θαιχηεξα απνηειέζκαηα. 

 

εκείσζε: Νη ιέμεηο νη νπνίεο είλαη εθηππσκέλεο κε έληνλε ή πιάγηα γξαθή ζην θείκελφ 

ζαο, ή νη εθζέηεο/δείθηεο κπνξνχλ λα δηαηεξεζνχλ ζην αλαγλσξηζκέλν θείκελν εάλ 

επηιέμεηε ηηο αληίζηνηρεο ξπζκίζεηο ζην ζηνηρείν Δθέ. 

 

Γηα λα επηζηξέςεηε ζε έλα πξνεγνχκελν εθπαηδεπκέλν ραξαθηήξα, θάληε θιηθ ζην θνπκπί 

Πίζσ. Ρν πιαίζην ζα κεηαβεί ζηελ πξνεγνχκελε ζέζε ηνπ θαη ε πην πξφζθαηε 

εθπαηδεπκέλε αληηζηνηρία "εηθφλα ραξαθηήξα–ραξαθηήξα πιεθηξνινγίνπ" ζα θαηαξγεζεί 

απφ ην πξφηππν. Ρν θνπκπί Πίζσ κεηαθηλείηαη κεηαμχ ησλ ραξαθηήξσλ κίαο ιέμεο θαη φρη 

κεηαμχ ιέμεσλ. 

εκαληηθφ! 

 Κπνξείηε λα εθπαηδεχζεηε ην ABBYY FineReader κφλν γηα ηελ αλάγλσζε ησλ ραξαθηήξσλ 
πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην αιθάβεην ηεο γιψζζαο αλαγλψξηζεο. Γηα λα εθπαηδεχζεηε ην 
πξφγξακκα ζηελ αλάγλσζε ραξαθηήξσλ νη νπνίνη δελ κπνξνχλ λα εηζαρζνχλ απφ ην 
πιεθηξνιφγην, ρξεζηκνπνηήζηε έλα ζπλδπαζκφ δχν ραξαθηήξσλ γηα λα ππνδείμεηε απηνχο 
ηνπο κε ππαξθηνχο ραξαθηήξεο ή αληηγξάςηε ηνλ επηζπκεηφ ραξαθηήξα απφ ην πιαίζην 

δηαιφγνπ Δηζαγσγή ραξαθηήξα (θάληε θιηθ ζηελ επηινγή  γηα λα αλνίμεηε ην πιαίζην 
δηαιφγνπ).  

 Θάζε πξφηππν κπνξεί λα πεξηιακβάλεη έσο 1.000 λένπο ραξαθηήξεο. Υζηφζν, απνθχγεηε 
λα δεκηνπξγείηε ππεξβνιηθφ αξηζκφ δίςεθσλ γξακκάησλ, θαζψο απηφ ζα ππνβαζκίζεη ηελ 
πνηφηεηα OCR. 
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Δπηινγή πξνηχπνπ ρξήζηε 
Ρν ABBYY FineReader ζάο επηηξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηε πξφηππα γηα ηε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο ηεο νπηηθήο αλαγλψξηζεο ραξαθηήξσλ. 

1. Πην κελνχ Δξγαιεία, θάληε θιηθ ζηελ επηινγή Δπεμεξγαζηήο πξνηχπσλ…. 
2. Πην πιαίζην δηαιφγνπ Δπεμεξγαζηήο πξνηχπσλ, επηιέμηε ην επηζπκεηφ πξφηππν απφ ηε 

ιίζηα ησλ δηαζέζηκσλ πξνηχπσλ θαη θάληε θιηθ ζηελ επηινγή Οξηζκφο ελεξγνχ. 

Νξηζκέλα ζεκαληηθά ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα ζπκάζηε:  

1. Αληί γηα δηάθξηζε κεηαμχ παξφκνησλ αιιά δηαθνξεηηθψλ ραξαθηήξσλ, ην ABBYY FineReader 
ηνπο αλαγλσξίδεη σο έλα ραξαθηήξα. Γηα παξάδεηγκα, ηα ίζηα κνλά εηζαγσγηθά ('), αξηζηεξά 
(‘) θαη δεμηά (’) απνζεθεχνληαη ζε έλα πξφηππν σο έλαο ραξαθηήξαο (επζχγξακκν 
εηζαγσγηθφ). Απηφ ζεκαίλεη φηη ηα αξηζηεξά θαη ηα δεμηά εηζαγσγηθά δελ ζα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην αλαγλσξηζκέλν θείκελν, αθφκα θαη εάλ πξνζπαζήζεηε λα ηα 
εθπαηδεχζεηε.  

2. Γηα νξηζκέλεο εηθφλεο ραξαθηήξσλ, ην ABBYY FineReader ζα επηιέμεη ηνλ αληίζηνηρν 
ραξαθηήξα ηνπ πιεθηξνινγίνπ, ζχκθσλα κε ην πεξηβάιινλ. Γηα παξάδεηγκα, κηα εηθφλα 
ελφο κηθξνχ θχθινπ ζα αλαγλσξηζηεί σο ην γξάκκα "O" εάλ ππάξρνπλ γξάκκαηα 
παξαθείκελα ζε απηήλ θαη σο ν αξηζκφο 0 εάλ ππάξρνπλ ςεθία γχξσ ηεο.  

3. Έλα πξφηππν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κφλν γηα έγγξαθα κε ίδηα γξακκαηνζεηξά, κέγεζνο 
γξακκαηνζεηξάο θαη αλάιπζε κε ην έγγξαθν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ 
πξνηχπνπ.  

4. Γηα λα είζηε ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηήζεηε έλα πξφηππν αξγφηεξα, απνζεθεχζηε ην ζε 
αξρείν. Αλαηξέμηε ζηελ ελφηεηα "Ρη είλαη έλα έγγξαθν FineReader;" 

5. Γηα ηελ αλαγλψξηζε θεηκέλσλ ζε δηαθνξεηηθή γξακκαηνζεηξά, βεβαησζείηε φηη έρεηε 
απελεξγνπνηήζεη ην πξφηππν ηνπ ρξήζηε επηιέγνληαο ηε ξχζκηζε Υξήζε κφλν 
ελζσκαησκέλσλ πξνηχπσλ ζηα Δξγαιεία > Δπηινγέο… > Αλάγλσζε. 

Δπεμεξγαζία πξνηχπνπ ρξήζηε 
Δλδερνκέλσο λα ζέιεηε λα επεμεξγαζηείηε ην λέν πξφηππν πνπ έρεηε δεκηνπξγήζεη πξνηνχ 

μεθηλήζεηε ηε δηαδηθαζία νπηηθήο αλαγλψξηζεο ραξαθηήξσλ. Έλα εζθαικέλα εθπαηδεπκέλν 

πξφηππν κπνξεί λα ππνβαζκίζεη ηελ πνηφηεηα ηεο νπηηθήο αλαγλψξηζεο ραξαθηήξσλ. Έλα 

πξφηππν ζα πξέπεη λα πεξηέρεη κφλν νιφθιεξνπο ραξαθηήξεο ή δίςεθα γξάκκαηα. Νη 

ραξαθηήξεο κε θνκκέλα άθξα θαη νη ραξαθηήξεο κε ιαλζαζκέλεο αληηζηνηρίεο γξακκάησλ ζα 

πξέπεη λα αθαηξεζνχλ απφ ην πξφηππν. 

1. Πην κελνχ Δξγαιεία, θάληε θιηθ ζηελ επηινγή Δπεμεξγαζηήο πξνηχπσλ…. 
2. Αλνίγεη ην πιαίζην δηαιφγνπ Δπεμεξγαζηήο πξνηχπσλ. Δπηιέμηε ην πξφηππν πνπ ζέιεηε 

θαη θάληε θιηθ ζην θνπκπί Δπεμεξγαζία…. 
3. Πην πιαίζην δηαιφγνπ Μνηίβν ρξήζηε πνπ αλνίγεη, επηιέμηε ηνλ επηζπκεηφ ραξαθηήξα θαη 

θάληε θιηθ ζην θνπκπί Ιδηφηεηεο.... 

Πην πιαίζην δηαιφγνπ πνπ αλνίγεη: 

o Θαηαρσξίζηε ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζην ραξαθηήξα, ζην πεδίν Υαξαθηήξαο 
o Νξίζηε ην επηζπκεηφ εθέ γξακκαηνζεηξάο (έληνλε γξαθή, πιάγηα γξαθή, εθζέηεο 

θαη δείθηεο) ζην πεδίν Δθέ. 

Θάληε θιηθ ζην θνπκπί Γηαγξαθή ζην πιαίζην δηαιφγνπ Μνηίβν ρξήζηε γηα λα 

δηαγξάςεηε έλα ραξαθηήξα πνπ έρεη πξνζηεζεί εζθαικέλα θαηά ηελ εθπαίδεπζε.  
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ηαλ ην θείκελφ ζαο πεξηέρεη ππεξβνιηθφ αξηζκφ εμεηδηθεπκέλσλ 
ή ζπάλησλ φξσλ 
Ρν ABBYY FineReader 12 ζπγθξίλεη ηηο αλαγλσξηζκέλεο ιέμεηο κε  ην εζσηεξηθφ ιεμηθφ ηνπ. 

Δάλ ην θείκελν πνπ ζέιεηε λα αλαγλσξίζεηε πεξηέρεη πνιινχο εμεηδηθεπκέλνπο φξνπο, 

ζπληνκνγξαθίεο θαη νλφκαηα, κπνξείηε λα βειηηψζεηε ηελ αθξίβεηα ηεο αλαγλψξηζεο 

πξνζζέηνληαο απηνχο ηνπο φξνπο ζην ιεμηθφ. 

1. Πην κελνχ Δξγαιεία, θάληε θιηθ ζηελ επηινγή Πξνβνιή ιεμηθψλ…. 
2. Πην πιαίζην δηαιφγνπ Λεμηθά ρξήζηε, επηιέμηε ηε γιψζζα πνπ ζέιεηε θαη θάληε θιηθ ζην 

ζηνηρείν Πξνβνιή…. 
3. Αλνίγεη ην πιαίζην δηαιφγνπ Λεμηθφ. Πε απηφ ην πιαίζην δηαιφγνπ, πιεθηξνινγήζηε κηα 

ιέμε θαη θάληε θιηθ ζηελ επηινγή Πξνζζήθε ή επηιέμηε κηα ιέμε θαη θάληε θιηθ ζηελ 
επηινγή Γηαγξαθή. 

Δάλ ην ιεμηθφ πεξηέρεη ήδε ηε ιέμε πνπ πξνζπαζείηε λα πξνζζέζεηε, εκθαλίδεηαη έλα 

κήλπκα πνπ αλαθέξεη φηη ε ιέμε πνπ πξνζπαζείηε λα πξνζζέζεηε ππάξρεη ήδε ζην ιεμηθφ.  

Κπνξείηε λα εηζαγάγεηε ιεμηθά ρξήζηε ηα νπνία έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζε πξνεγνχκελεο 

εθδφζεηο ηνπ ABBYY FineReader (δει. ζηηο εθδφζεηο 9.0, 10 θαη 11).  

1. Πην κελνχ Δξγαιεία, θάληε θιηθ ζηελ επηινγή Πξνβνιή ιεμηθψλ…, επηιέμηε ηελ 
επηζπκεηή γιψζζα θαη κεηά θάληε θιηθ ζηελ επηινγή Πξνβνιή…. 

2. Αλνίγεη ην πιαίζην δηαιφγνπ Λεμηθφ. Πε απηφ ην πιαίζην δηαιφγνπ, θάληε θιηθ ζην θνπκπί 
Δηζαγσγή… θαη επηιέμηε ην αξρείν ιεμηθνχ πνπ ζέιεηε λα εηζαγάγεηε (πξέπεη λα έρεη 
επέθηαζε *.pmd, *.txt ή *.dic). 

Δάλ ην πξφγξακκα δελ αλαγλσξίδεη νξηζκέλνπο απφ ηνπο 
ραξαθηήξεο 
Θαηά ηελ αλαγλψξηζε θεηκέλνπ, ην ABBYY FineReader ρξεζηκνπνηεί δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηε 

γιψζζα εγγξάθνπ. Ρν πξφγξακκα ελδέρεηαη λα κελ αλαγλσξίδεη νξηζκέλνπο ραξαθηήξεο ζε 

έγγξαθα κε αζπλήζηζηα ζηνηρεία (π.ρ. θσδηθνί αξηζκνί) επεηδή ε γιψζζα ηνπ εγγξάθνπ 

κπνξεί λα κελ πεξηιακβάλεη απηνχο ηνπο ραξαθηήξεο. Γηα ηελ αλαγλψξηζε απηψλ ησλ 

εγγξάθσλ, κπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε κηα πξνζαξκνζκέλε γιψζζα πνπ πεξηιακβάλεη 

φινπο ηνπο απαηηνχκελνπο ραξαθηήξεο. Κπνξείηε επίζεο λα ηαμηλνκήζεηε πνιιέο γιψζζεο 

ζε νκάδεο γισζζψλ θαη λα ρξεζηκνπνηείηε απηέο ηηο νκάδεο γηα αλαγλψξηζε.  

Γεκηνπξγία γιψζζαο ρξήζηε 

1. Πην κελνχ Δξγαιεία, θάληε θιηθ ζηελ επηινγή Δπεμεξγαζηήο γιψζζαο…. 
2. Πην πιαίζην δηαιφγνπ Δπεμεξγαζηήο γιψζζαο, θάληε θιηθ ζηελ επηινγή Νέν…. 
3. Πην πιαίζην δηαιφγνπ πνπ αλνίγεη, επηιέμηε Γεκηνπξγία λέαο γιψζζαο βάζεη κίαο 

πθηζηάκελεο, κεηά επηιέμηε ηε γιψζζα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί σο βάζε γηα ηε λέα 
γιψζζα ζαο θαη θάληε θιηθ ζην θνπκπί OK. 

4. Αλνίγεη ην πιαίζην δηαιφγνπ Ιδηφηεηεο γιψζζαο. Πε απηφ ην πιαίζην δηαιφγνπ:  
a. Ξιεθηξνινγήζηε ην φλνκα ηεο λέαο γιψζζαο. 
b. Ζ βαζηθή γιψζζα πνη επηιέμαηε πξνεγνπκέλσο, πξνβάιιεηαη ζηελ αλαπηπζζφκελε 

ιίζηα Γιψζζα πξνέιεπζεο. Κπνξείηε λα αιιάμεηε ηε γιψζζα πξνέιεπζεο. 
c. Ρν Αιθάβεην πεξηιακβάλεη ην αιθάβεην ηεο βαζηθήο γιψζζαο. Θάληε θιηθ ζην 

θνπκπί  αλ ζέιεηε λα επεμεξγαζηείηε ην αιθάβεην. 
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d. πάξρνπλ δηάθνξεο επηινγέο γηα ην Λεμηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ην 
πξφγξακκα θαηά ηελ αλαγλψξηζε θεηκέλνπ θαη ηνλ έιεγρν ηνπ απνηειέζκαηνο: 

 Καλέλα 
Ζ γιψζζα δελ ζα δηαζέηεη ιεμηθφ. 

 Δλζσκαησκέλν ιεμηθφ 
Σξεζηκνπνηείηαη ην ιεμηθφ πνπ είλαη ελζσκαησκέλν ζην πξφγξακκα. 

 Λεμηθφ ρξήζηε 
Θάληε θιηθ ζην θνπκπί Δπεμεξγαζία… γηα λα νξίζεηε φξνπο ιεμηθνχ ή λα 
εηζάγεηε έλα πθηζηάκελν πξνζαξκνζκέλν ιεμηθφ ή αξρείν θεηκέλνπ κε 
θσδηθνπνίεζε Windows–1252 (νη φξνη πξέπεη λα δηαρσξίδνληαη κε θελά ή 
άιινπο ραξαθηήξεο πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζην αιθάβεην). 

εκείσζε: Νη ιέμεηο απφ ην ιεμηθφ ρξήζηε δελ επηζεκαίλνληαη σο ιάζε θαηά ηνλ 

νξζνγξαθηθφ έιεγρν ζην αλαγλσξηζκέλν θείκελν. Κπνξνχλ λα είλαη γξακκέλεο κφλν κε 

πεδά ή κφλν θεθαιαία γξάκκαηα ή κπνξνχλ λα αξρίδνπλ κε θεθαιαίν. 

Λέμε ζην 

ιεμηθφ 
Λέμεηο πνπ δελ ζεσξνχληαη ιάζνο θαηά ηνλ 

νξζνγξαθηθφ έιεγρν 

αβγ αβγ, Αβγ, ΑΒΓ 

Αβγ αβγ, Αβγ, ΑΒΓ 

ΑΒΓ αβγ, Αβγ, ΑΒΓ 

αΒγ αΒγ, αβγ, Αβγ, ΑΒΓ 

 Καλνληθή έθθξαζε 
Κπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε έλα πξνζαξκνζκέλν ιεμηθφ γιψζζαο 
ρξεζηκνπνηψληαο θαλνληθέο παξαζηάζεηο. 

e. Νη γιψζζεο κπνξνχλ λα έρνπλ πνιιέο πξφζζεηεο ηδηφηεηεο. Γηα λα αιιάμεηε απηέο 
ηηο ηδηφηεηεο, θάληε θιηθ ζην θνπκπί Πξνεγκέλεο ξπζκίζεηο…. 
Αλνίγεη ην πιαίζην δηαιφγνπ Πξνεγκέλεο ηδηφηεηεο γιψζζαο. Δδψ κπνξείηε λα 
νξίζεηε: 

 Σαξαθηήξεο πνπ κπνξνχλ λα βξίζθνληαη ζηελ αξρή ή ζην ηέινο κηαο ιέμεο 
 Σαξαθηήξεο εθηφο γξακκάησλ πνπ εκθαλίδνληαη ρσξηζηά απφ ιέμεηο 
 Σαξαθηήξεο πνπ ελδέρεηαη λα εκθαλίδνληαη ζην κέζν ιέμεσλ θαη ζα πξέπεη 

λα αγλννχληαη. 
 Σαξαθηήξεο πνπ δελ πξέπεη λα εκθαλίδνληαη ζε θείκελν πνπ αλαγλσξίδεηαη 

κε ην ζπγθεθξηκέλν ιεμηθφ (απαγνξεπκέλνη ραξαθηήξεο) 
 ινη νη αλαγλσξίζηκνη ραξαθηήξεο ηεο γιψζζαο 
 Κπνξείηε επίζεο λα ελεξγνπνηήζεηε ηελ επηινγή Σν θείκελν κπνξεί λα 

πεξηέρεη αξαβηθνχο αξηζκνχο, ξσκατθνχο αξηζκνχο θαη 
ζπληνκνγξαθίεο 

5. Κπνξείηε ηψξα λα επηιέμεηε ηε λέα γιψζζα πνπ δεκηνπξγήζαηε φηαλ επηιέγεηε γιψζζεο 
εγγξάθσλ. 

Πχκθσλα κε ηηο πξνεπηιεγκέλεο ξπζκίζεηο, ε γιψζζα ρξήζηε απνζεθεχεηαη ζην θάθειν ηνπ 

εγγξάθνπ ABBYY FineReader. Κπνξείηε επίζεο λα απνζεθεχζεηε φιεο ηηο γιψζζεο θαη ηα 

κνηίβα ρξήζηε ζε έλα αξρείν. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ζην κελνχ Δξγαιεία, θάληε θιηθ ζην 

ζηνηρείν Δπηινγέο… γηα λα αλνίμεηε ην πιαίζην δηαιφγνπ Δπηινγέο, επηιέμηε ηελ θαξηέια 

Αλάγλσζε θαη κεηά θάληε θιηθ ζην θνπκπί Απνζήθεπζε ζε αξρείν.... 
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Γεκηνπξγία νκάδαο γισζζψλ 
Δάλ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηείηε ζπρλά έλα ζπγθεθξηκέλν ζπλδπαζκφ γισζζψλ, ίζσο λα 

ζέιεηε λα νκαδνπνηήζεηε ηηο γιψζζεο γηα επθνιία. 

1. Πην κελνχ Δξγαιεία, θάληε θιηθ ζηελ επηινγή Δπεμεξγαζηήο γιψζζαο….  
2. Πην πιαίζην δηαιφγνπ Δπεμεξγαζηήο γιψζζαο πιαίζην δηαιφγνπ, θάληε θιηθ ζηελ επηινγή 

Νέν…. 
3. Πην πιαίζην δηαιφγνπ Νέα γιψζζα ή νκάδα, επηιέμηε Γεκηνπξγία λέαο νκάδαο 

γισζζψλ θαη θάληε θιηθ ζηελ επηινγή OK. 
4. Πην πιαίζην δηαιφγνπ Ιδηφηεηεο νκάδαο γισζζψλ, πιεθηξνινγήζηε έλα φλνκα γηα ηε 

λέα ζαο νκάδα θαη επηιέμηε ηηο επηζπκεηέο γιψζζεο. 

εκείσζε: Δάλ γλσξίδεηε φηη ην θείκελφ ζαο δελ ζα πεξηέρεη νξηζκέλνπο ραξαθηήξεο, 

κπνξείηε λα ηνπο πξνζδηνξίζεηε ξεηά σο απαγνξεπκέλνπο ραξαθηήξεο. Ν θαζνξηζκφο ησλ 

απαγνξεπκέλσλ ραξαθηήξσλ κπνξεί λα απμήζεη ηελ ηαρχηεηα θαη ηελ πνηφηεηα ηεο 

αλαγλψξηζεο. Γηα λα θαζνξίζεηε ηνπο απαγνξεπκέλνπο ραξαθηήξεο, θάληε θιηθ ζην θνπκπί 

Πξνεγκέλεο ξπζκίζεηο… ζην πιαίζην δηαιφγνπ Ιδηφηεηεο νκάδαο γισζζψλ. Πην 

πιαίζην δηαιφγνπ Πξνεγκέλεο ηδηφηεηεο νκάδαο γισζζψλ, πιεθηξνινγήζηε ηνπο 

απαγνξεπκέλνπο ραξαθηήξεο ζην πεδίν Απαγνξεπκέλνη ραξαθηήξεο. 

5. Θάληε θιηθ ζην θνπκπί OK. 

Ζ λέα νκάδα πνπ δεκηνπξγήζεθε ζα πξνζηεζεί ζηελ αλαπηπζζφκελε ιίζηα Γιψζζεο 

εγγξάθνπ ζηελ θχξηα γξακκή εξγαιείσλ. 

Πχκθσλα κε ηηο πξνεπηιεγκέλεο ξπζκίζεηο, νη νκάδεο γισζζψλ ηνπ ρξήζηε απνζεθεχνληαη 

ζην θάθειν ηνπ εγγξάθνπ FineReader. Κπνξείηε επίζεο λα απνζεθεχζεηε φιεο ηηο γιψζζεο 

θαη ηα κνηίβα ρξήζηε ζε έλα αξρείν. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ζην κελνχ Δξγαιεία, θάληε θιηθ 

ζην ζηνηρείν Δπηινγέο… γηα λα αλνίμεηε ην πιαίζην δηαιφγνπ Δπηινγέο, επηιέμηε ηελ 

θαξηέια Αλάγλσζε θαη κεηά θάληε θιηθ ζην θνπκπί Απνζήθεπζε ζε αξρείν…. 

πκβνπιή: Δάλ ρξεηάδεζηε έλα ζπγθεθξηκέλν ζπλδπαζκφ γισζζψλ γηα έλα έγγξαθν, 

κπνξείηε επίζεο λα επηιέμεηε απεπζείαο ηηο επηζπκεηέο γιψζζεο, ρσξίο λα δεκηνπξγήζεηε 

νκάδα. 

1. Απφ ηελ αλαπηπζζφκελε ιίζηα Γιψζζεο εγγξάθνπ, επηιέμηε Πεξηζζφηεξεο 
γιψζζεο….  

2. Πην πιαίζην δηαιφγνπ Δπεμεξγαζηήο γιψζζαο, επηιέμηε Υεηξνθίλεηνο νξηζκφο 
γισζζψλ. 

3. Δπηιέμηε ηηο επηζπκεηέο γιψζζεο θαη θάληε θιηθ ζην θνπκπί Αθχξσζε. 

Δάλ δελ αλαγλσξίδεηαη θαηαθφξπθν ή αληεζηξακκέλν θείκελν 
Έλα απφζπαζκα ηνπ αλαγλσξηζκέλνπ θεηκέλνπ κπνξεί λα πεξηέρεη κεγάιν πιήζνο 

ζθαικάησλ εάλ ν πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ απνζπάζκαηνο εληνπίζηεθε ιαλζαζκέλα ή εάλ ην 

θείκελν ζην απφζπαζκα είλαη αληεζηξακκέλν (ζηελ πεξίπησζε αλνηρηφρξσκνπ θεηκέλνπ 

εθηππσκέλν ζε ζθνχξν θφλην). 

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο: 

1. Πην παξάζπξν Δηθφλα, επηιέμηε ηελ πεξηνρή ή ην θειί πίλαθα πνπ πεξηέρεη θαηαθφξπθν ή 
αληεζηξακκέλν θείκελν. 
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2. Πην παξάζπξν Ιδηφηεηεο πεξηνρήο (θάληε δεμί θιηθ ζηελ πεξηνρή θαη κεηά 
επηιέμηε Ιδηφηεηεο ζην κελνχ ζπληφκεπζεο γηα λα πξνβάιεηε ην παξάζπξν), επηιέμηε:  

o ηελ θαηεχζπλζε ηνπ θεηκέλνπ απφ ηελ αλαπηπζζφκελε ιίζηα Καηεχζπλζε 
θεηκέλνπ Κηλεδηθήο/Ιαπσληθήο/Κνξεαηηθήο  

ή 

o Αλεζηξακκέλν απφ ηελ αλαπηπζζφκελε ιίζηα Αληηζηξνθή  
3. Δθηειέζηε ηε δηαδηθαζία νπηηθήο αλαγλψξηζεο ραξαθηήξσλ μαλά. 
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Έιεγρνο θαη επεμεξγαζία θεηκέλσλ 

Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο νπηηθήο αλαγλψξηζεο ραξαθηήξσλ, ην 

αλαγλσξηζκέλν θείκελν εκθαλίδεηαη ζην παξάζπξν Κείκελν. Νη ραξαθηήξεο πνπ 

αλαγλσξίδνληαη κε ρακειή αμηνπηζηία επηζεκαίλνληαη έηζη, ψζηε λα κπνξείηε λα εληνπίδεηε 

εχθνια ιάζε νπηηθήο αλαγλψξηζεο ραξαθηήξσλ θαη λα ηα δηνξζψζεηε.  

Κπνξείηε λα επεμεξγάδεζηε αλαγλσξηζκέλα θείκελα είηε απεπζείαο ζην παξάζπξν Κείκελν 

είηε ζην πιαίζην δηαιφγνπ Δπαιήζεπζε (θάληε θιηθ ζηελ επηινγή Δξγαιεία > 

Δπαιήζεπζε… γηα λα αλνίμεηε ην πιαίζην δηαιφγνπ). Πην πιαίζην δηαιφγνπ Δπαιήζεπζε, 

κπνξείηε λα αλαζεσξήζεηε ιέμεηο ρακειήο αμηνπηζηίαο, λα δηνξζψζεηε νξζνγξαθηθά ιάζε 

θαη λα πξνζζέζεηε λέεο ιέμεηο ζην ιεμηθφ ρξήζηε. 

Ρν ABBYY FineReader ζαο επηηξέπεη επίζεο λα αιιάδεηε ηε κνξθνπνίεζε ησλ εγγξάθσλ 

εμφδνπ. Γηα λα κνξθνπνηήζεηε αλαγλσξηζκέλα θείκελα, ρξεζηκνπνηήζηε ηα θνπκπηά ηεο 

θχξηαο γξακκήο εξγαιείσλ ηνπ παξαζχξνπ Κείκελν ή ηα θνπκπηά ζην παξάζπξν Ιδηφηεηεο 

θεηκέλνπ (θάληε δεμί θιηθ νπνπδήπνηε ζην παξάζπξν Κείκελν θαη κεηά θάληε θιηθ ζηελ 

επηινγή Ιδηφηεηεο ζην κελνχ ζπληφκεπζεο γηα λα πξνβάιεηε ην παξάζπξν).  

εκείσζε: Θαηά ηελ αλάγλσζε θεηκέλνπ, ην ABBYY FineReader πξνζδηνξίδεη ηα ζηπι πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζην θείκελν. ια ηα αλαγλσξηζκέλα ζηπι εκθαλίδνληαη ζην παξάζπξν 

Ιδηφηεηεο θεηκέλνπ. Κπνξείηε λα επεμεξγαζηείηε ηα ζηπι γηα λα αιιάμεηε γξήγνξα ηε 

κνξθνπνίεζε νιφθιεξνπ ηνπ θεηκέλνπ. Θαηά ηελ απνζήθεπζε αλαγλσξηζκέλσλ θεηκέλσλ ζε 

κνξθή DOCX, ODT ή RTF κπνξνχλ λα δηαηεξεζνχλ φια ηα πθηζηάκελα ζηπι.  

Έιεγρνο θεηκέλσλ ζην παξάζπξν "Θείκελν" 
Κπνξείηε λα επεμεξγάδεζηε αλαγλσξηζκέλα θείκελα είηε απεπζείαο ζην παξάζπξν Κείκελν 

είηε ζην πιαίζην δηαιφγνπ Δπαιήζεπζε (θάληε θιηθ ζηελ επηινγή Δξγαιεία > 

Δπαιήζεπζε… γηα λα αλνίμεηε ην πιαίζην δηαιφγνπ). Πην πιαίζην δηαιφγνπ Δπαιήζεπζε, 

κπνξείηε λα αλαζεσξήζεηε ιέμεηο ρακειήο αμηνπηζηίαο, λα δηνξζψζεηε νξζνγξαθηθά ιάζε 

θαη λα πξνζζέζεηε λέεο ιέμεηο ζην ιεμηθφ ρξήζηε. 

Έιεγρνο θεηκέλσλ ζην παξάζπξν "Θείκελν" 
Κπνξείηε λα ειέγμεηε, λα επεμεξγαζηείηε θαη λα κνξθνπνηήζεηε απνηειέζκαηα αλαγλψξηζεο 

ζην παξάζπξν Κείκελν.  

Ζ γξακκή εξγαιείσλ ηνπ παξαζχξνπ Κείκελν ζην αξηζηεξφ ηκήκα ηνπ παξαζχξνπ 

πεξηιακβάλεη θνπκπηά πνπ ζαο παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα εθηέιεζεο νξζνγξαθηθνχ ειέγρνπ. 

Σξεζηκνπνηήζηε ηα θνπκπηά  /  γηα λα κεηαβείηε ζηελ επφκελε/πξνεγνχκελε ιέμε ή 

ραξαθηήξα ρακειήο αμηνπηζηίαο. Δάλ νη ραξαθηήξεο ρακειήο αμηνπηζηίαο δελ 

επηζεκαίλνληαη, θάληε θιηθ ζην θνπκπί  ζηε γξακκή εξγαιείσλ ηνπ παξαζχξνπ 

Κείκελν. 

  

Γηα λα ειέγμεηε κηα ιέμε ρακειήο αμηνπηζηίαο ζην παξάζπξν Κείκελν: 

1. Θάληε θιηθ ζηε ιέμε ζην παξάζπξν Κείκελν. Ζ ιέμε επηζεκαίλεηαη ζην παξάζπξν Δηθφλα. 
Ραπηφρξνλα πξνβάιιεηαη ζην παξάζπξν Μεγέζπλζε ε κεγεζπκέλε εηθφλα ηεο.  
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2. Γηνξζψζηε ηε ιέμε ζην παξάζπξν Κείκελν, εάλ ρξεηάδεηαη.  
πκβνπιή: Κπνξείηε λα εηζαγάγεηε ζχκβνια πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζην πιεθηξνιφγην 

θάλνληαο θιηθ ζην θνπκπί . Κπνξείηε επίζεο λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην πιαίζην δηαιφγνπ 
Δπαιήζεπζε. 

Απηή ε κέζνδνο είλαη πξαθηηθή φηαλ ρξεηάδεηαη λα ζπγθξίλεηε ην έγγξαθν πεγήο θαη ηα 

έγγξαθα εμφδνπ.  

Ρα εξγαιεία κνξθνπνίεζεο θεηκέλνπ βξίζθνληαη 

 ζηε γξακκή εξγαιείσλ ηνπ παξαζχξνπ Κείκελν 

 

 ζην παξάζπξν Ιδηφηεηεο θεηκέλνπ (θάληε δεμί θιηθ νπνπδήπνηε ζην παξάζπξν Κείκελν 
θαη κεηά θάληε θιηθ ζηελ επηινγή Ιδηφηεηεο ζην κελνχ ζπληφκεπζεο γηα λα πξνβάιεηε ην 
παξάζπξν)  

εκείσζε: Σξεζηκνπνηήζηε ηα θνπκπηά  θαη  γηα λα κεηαθηλεζείηε ζην παξάζπξν 

Ιδηφηεηεο, εάλ ην παξάζπξν Κείκελν είλαη πνιχ ζηελφ θαη δελ κπνξείηε λα ην δείηε 

νιφθιεξν. 

 

Έιεγρνο ηνπ αλαγλσξηζκέλνπ θεηκέλνπ ζην πιαίζην δηαιφγνπ 
"Δπαιήζεπζε" 
Ρν ABBYY FineReader παξέρεη ην πιαίζην δηαιφγνπ Δπαιήζεπζε φπνπ κπνξείηε λα 

ειέγρεηε θαη λα δηνξζψλεηε ιέμεηο νη νπνίεο πεξηέρνπλ ραξαθηήξεο ρακειήο αμηνπηζηίαο. Γηα 

λα αλνίμεηε ην πιαίζην δηαιφγνπ Δπαιήζεπζε, θάληε θιηθ ζην εηθνλίδην 

 ζηελ θχξηα γξακκή εξγαιείσλ ή επηιέμηε Δξγαιεία > 

Δπαιήζεπζε…  
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Πην πιαίζην δηαιφγνπ Δπαιήζεπζε κπνξείηε: 

 Λα παξαιείςεηε ηελ επηζεκαζκέλε ιέμε ρσξίο λα πξνβείηε ζε θακία αιιαγή. ηαλ θάλεηε 
θιηθ ζηελ επηινγή Παξάιεηςε θαηαξγείηαη ε επηζήκαλζε. 

 Λα αληηθαηαζηήζεηε ηελ επηζεκαζκέλε ιέμε κε κία απφ ηηο πξνηεηλφκελεο παξαιιαγέο. 
Δπηιέμηε απιψο ηε ζσζηή πξφηαζε ζην δεμί πιαίζην θαη θάληε θιηθ ζηελ επηινγή 
Αληηθαηάζηαζε. 

 Λα πξνζζέζεηε ηελ επηζεκαζκέλε ιέμε ζην ιεμηθφ θάλνληαο θιηθ ζην θνπκπί Πξνζζήθε 
ζην ιεμηθφ. 
Ρελ επφκελε θνξά πνπ ην πξφγξακκα ζα ζπλαληήζεη απηήλ ηε ιέμε, δελ ζα ηελ 
αληηκεησπίζεη σο ιάζνο. 

 Λα αιιάμεηε ηε γξακκαηνζεηξά θαη λα εθαξκφζεηε εθέ γξακκαηνζεηξάο. 
 Λα εηζαγάγεηε ζην θείκελν ραξαθηήξεο πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζην πιεθηξνιφγην. Γηα λα 

επηιέμεηε έλα ραξαθηήξα πνπ δελ είλαη δηαζέζηκνο ζην πιεθηξνιφγηφ ζαο, θάληε θιηθ ζην 

θνπκπί  θαη κεηά επηιέμηε Πεξηζζφηεξα ζχκβνια… Πην πιαίζην δηαιφγνπ χκβνιν, 
επηιέμηε ην επηζπκεηφ ππνζχλνιν απφ ηελ αλαπηπζζφκελε ιίζηα Τπνζχλνιν (π.ρ., Βαζηθά 
Διιεληθά ή Λνκηζκαηηθά ζχκβνια). Πηε ζπλέρεηα, θάληε δηπιφ θιηθ ζην ραξαθηήξα πνπ 
ζέιεηε λα εηζαγάγεηε. Δλαιιαθηηθά, κπνξείηε λα νξίζεηε ηνλ θψδηθα Unicode ηνπ 
ραξαθηήξα ζην πιαίζην Κσδηθφο ραξαθηήξα. 

πκβνπιή: Γηα λα αιιάμεηε ηηο επηινγέο ειέγρνπ, θάληε θιηθ ζην ζηνηρείν Δπηινγέο…. 

ηαλ ειέγρεηε θείκελα πνπ έρνπλ ζπληαρζεί ζηα Θηλεδηθά, Ηαπσληθά θαη Θνξεαηηθά, ην 

πξφγξακκα πξνηείλεη ραξαθηήξεο παξφκνηαο εκθάληζεο γηα ραξαθηήξεο πνπ αλαγλσξίδνληαη 

κε ρακειή αμηνπηζηία. 
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Δξγαζία κε ιεμηθά ρξήζηε 
Θαηά ηελ αλάγλσζε ελφο θεηκέλνπ, ην ABBYY FineReader ειέγρεη ηηο αλαγλσξηζκέλεο ιέμεηο 

κε βάζε ηα ιεμηθά ηνπ. Δάλ ην θείκελφ ζαο πεξηέρεη ππεξβνιηθφ αξηζκφ εμεηδηθεπκέλσλ 

ιέμεσλ, ζπληνκνγξαθηψλ ή θχξησλ νλνκάησλ, κπνξείηε λα βειηηψζεηε ηελ πνηφηεηα ηεο 

νπηηθήο αλαγλψξηζεο ραξαθηήξσλ πξνζζέηνληάο ηηο ζε έλα ιεμηθφ ρξήζηε.  

εκείσζε: Ιεμηθά ρξήζηε ελδέρεηαη λα κελ είλαη δηαζέζηκα γηα νξηζκέλεο απφ ηηο 

ππνζηεξηδφκελεο γιψζζεο. 

Γηα λα πξνζζέζεηε κηα ιέμε ζην ιεμηθφ ρξήζηε, αθνινπζήζηε κηα απφ ηηο παξαθάησ 

δηαδηθαζίεο: 

 Πην κελνχ Δξγαιεία, θάληε θιηθ ζηελ επηινγή Δπαιήζεπζε… θαη κεηά ζηελ επηινγή 
Πξνζζήθε ζην ιεμηθφ ηνπ πιαηζίνπ δηαιφγνπ Δπαιήζεπζε 

 Πην παξάζπξν Κείκελν, θάληε δεμί θιηθ ζηε ιέμε πνπ ζέιεηε λα πξνζζέζεηε θαη κεηά 
θάληε θιηθ ζηελ επηινγή Πξνζζήθε ζην ιεμηθφ ζην κελνχ ζπληφκεπζεο. 

εκείσζε: ηαλ πξνζζέηεηε κηα ιέμε ζην ιεμηθφ, βεβαησζείηε φηη είλαη επηιεγκέλε ε 

ζσζηή γιψζζα. 

Σξήζε ζηπι 
Θαηά ηελ αλαγλψξηζε θεηκέλνπ, ην ABBYY FineReader εληνπίδεη ηα ζηπι θαη ηε 

κνξθνπνίεζε πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην αξρηθφ έγγξαθν. Απηά ηα ζηπι θαη ε κνξθνπνίεζε 

αλαπαξάγνληαη ζην θείκελν εμφδνπ. Κπνξείηε λα εμεηάζεηε θαη λα επεμεξγαζηείηε ηα ζηπι 

ηνπ εγγξάθνπ, θαζψο θαη λα δεκηνπξγήζεηε λέα ζηπι γηα ηε κνξθνπνίεζε ηνπ 

αλαγλσξηζκέλνπ θεηκέλνπ ζην παξάζπξν Κείκελν. 

Γηα λα εθαξκφζεηε έλα ζηπι ζε έλα απφζπαζκα θεηκέλνπ:  

1. Δπηιέμηε ην επηζπκεηφ απφζπαζκα θεηκέλνπ ζην παξάζπξν Κείκελν. 
2. Δπηιέμηε Ιδηφηεηεο ζην κελνχ ζπληφκεπζεο. 

3. Δπηιέμηε ην επηζπκεηφ ζηπι απφ ηε ιίζηα ηπι ζην παξάζπξν Ιδηφηεηεο 
θεηκέλνπ. 
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εκείσζε: Θαηά ηελ απνζήθεπζε αλαγλσξηζκέλσλ θεηκέλσλ ζε κνξθή DOCX, ODT ή RTF 

κπνξνχλ λα δηαηεξεζνχλ φια ηα πθηζηάκελα ζηπι. Γηα ιεπηνκέξεηεο, αλαηξέμηε ζηελ 

ελφηεηα "Απνζήθεπζε επεμεξγάζηκσλ εγγξάθσλ." 

Αιιαγή, δεκηνπξγία θαη ζπγρψλεπζε ζηπι: 

1. Πην κελνχ Δξγαιεία, θάληε θιηθ ζηελ επηινγή Δπεμεξγαζηήο ζηπι… 
2. Πην πιαίζην δηαιφγνπ Δπεμεξγαζηήο ζηπι, επηιέμηε ην επηζπκεηφ ζηπι θαη ξπζκίζηε ην 

φλνκά ηνπ, ηε γξακκαηνζεηξά, ην κέγεζνο γξακκαηνζεηξάο, ην δηάζηηρν ραξαθηήξσλ θαη 
ηελ θιίκαθα.  

3. Γηα λα δεκηνπξγήζεηε έλα λέν ζηπι, θάληε θιηθ ζην θνπκπί Νέν. Ρν λέν ζηπι πνπ 
δεκηνπξγείηαη ζα πξνζηεζεί ζηε ιίζηα ησλ δηαζέζηκσλ ζηπι φπνπ κπνξείηε λα ην 
πξνζαξκφζεηε. 

4. Γηα λα ζπγρσλεχζεηε πνιιά ζηπι ζε έλα, επηιέμηε ηα ζηπι πξνο ζπγρψλεπζε θαη θάληε θιηθ 
ζηελ επηινγή πγρψλεπζε…. Πην πιαίζην δηαιφγνπ πγρψλεπζε ζηπι , νξίζηε ην ζηπι 
ζην νπνίν ζέιεηε λα ζπγρσλεχζεηε ηα επηιεγκέλα ζηπι.  

5. Θάληε θιηθ ζηελ επηινγή Απνζήθεπζε γηα λα απνζεθεχζεηε ηηο αιιαγέο. 

Κπνξείηε λα κεηαθηλήζηε κεηαμχ ηκεκάησλ θεηκέλνπ εθηππσκέλσλ κε παλνκνηφηππν ζηπι. 

Πηνλ Δπεμεξγαζηήο ζηπι, επηιέμηε ην επηζπκεηφ ζηπι θαη θάληε θιηθ ζηηο επηινγέο 

Πξνεγνχκελν ηκήκα ή Δπφκελν ηκήκα. 

Δπεμεξγαζία ππεξ–ζπλδέζεσλ 
Ρν ABBYY FineReader εληνπίδεη ηηο ππεξ–ζπλδέζεηο θαη αλαδεκηνπξγεί ηηο δηεπζχλζεηο 

πξννξηζκνχ ηνπο ζην έγγξαθν εμφδνπ. Νη ππεξ–ζπλδέζεηο πνπ εληνπίδνληαη είλαη 

ππνγξακκηζκέλεο θαη εκθαλίδνληαη κε κπιε ρξψκα. 

Θαηά ηελ πξνβνιή ηνπ αλαγλσξηζκέλνπ θεηκέλνπ ζην παξάζπξν Κείκελν, αθήζηε ην 

δείθηε ηνπ πνληηθηνχ επάλσ απφ κηα ππεξ–ζχλδεζε γηα λα πξνβάιεηε ηε δηεχζπλζή ηεο. Γηα 

λα αθνινπζήζεηε κηα ππεξ–ζχλδεζε, επηιέμηε Άλνηγκα ππεξζχλδεζεο απφ ην κελνχ 

ζπληφκεπζήο ηεο ή παηήζηε ην θνπκπί Ctrl θαη θάληε θιηθ ζηελ ππεξ–ζχλδεζε. 

Γηα λα πξνζζέζεηε, λα δηαγξάςεηε ή λα αιιάμεηε ην θείκελν ή ηε δηεχζπλζε κηαο ππεξ–

ζχλδεζεο: 

1. Πην παξάζπξν Κείκελν, επηιέμηε ην θείκελν ηεο επηζπκεηήο ππεξ–ζχλδεζεο.  
2. Γηα λα θαηαξγήζεηε κηα ππεξ–ζχλδεζε, θάληε δεμί θιηθ ζε απηήλ θαη κεηά επηιέμηε 

Καηάξγεζε ππεξζχλδεζεο απφ ην κελνχ ζπληφκεπζεο. 
3. Γηα λα πξνζζέζεηε ή λα αιιάμεηε κηα ππεξ–ζχλδεζε, θάληε θιηθ ζηελ επηινγή 

Τπεξζχλδεζε… ζην κελνχ ζπληφκεπζήο ηεο ή θάληε θιηθ ζην θνπκπί  ζηελ θχξηα 
γξακκή εξγαιείσλ ζηελ επάλσ πιεπξά ηνπ παξαζχξνπ Κείκελν. Πην πιαίζην δηαιφγνπ 
Δπεμεξγαζία ππεξζχλδεζεο, κπνξείηε:  

a. Λα επεμεξγαζηείηε ην θείκελν ηεο ππεξ–ζχλδεζεο ζην πεδίν Κείκελν γηα 
πξνβνιή. 

b. Λα επηιέμεηε ή λα αιιάμεηε ηνλ ηχπν ηεο ππεξ–ζχλδεζεο ζηελ νκάδα χλδεζε ζε:  
 Δπηιέμηε Ιζηνζειίδα γηα λα ζπλδεζείηε ζε κηα ζειίδα ηνπ Internet. 

Πην πεδίν Γηεχζπλζε, θαζνξίζηε ην πξσηφθνιιν θαη ηε δηεχζπλζε URL ηεο 
ζειίδαο (π.ρ., http://www.abbyy.com). 

 Δπηιέμηε Σνπηθφ αξρείν γηα λα ζπλδεζείηε κε έλα αξρείν. 
Θάληε θιηθ ζην θνπκπί Αλαδήηεζε… γηα λα εληνπίζεηε ην αξρείν ζην νπνίν 
παξαπέκπεη ε ππεξ–ζχλδεζε (π.ρ. Αξρείν://D:/Ρα έγγξαθά κνπ/ABBYY 
FineReaderGuide.pdf). 
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 Δπηιέμηε Γηεχζπλζε e–mail έηζη, ψζηε ν ρξήζηεο λα έρεη ηε δπλαηφηεηα 
απνζηνιήο ελφο κελχκαηνο e–mail ζηε δηεχζπλζε πνπ πεξηέρεηαη ζηελ 
ππεξ–ζχλδεζε, θάλνληαο απιά θιηθ ζηελ ππεξ–ζχλδεζε. 
Πην πεδίν Γηεχζπλζε, θαζνξίζηε ην πξσηφθνιιν θαη ηε δηεχζπλζε e–mail 
(π.ρ. Πχλδεζε mailto:office@abbyy.com). 

Δπεμεξγαζία πηλάθσλ 
Ρν ABBYY FineReader ζάο επηηξέπεη λα επεμεξγάδεζηε ηνπο αλαγλσξηζκέλνπο πίλαθεο ζην 

παξάζπξν Κείκελν. Δίλαη δηαζέζηκεο νη αθφινπζεο εληνιέο: 

 Ππγρψλεπζε θειηψλ πίλαθα 

Σξεζηκνπνηήζηε ην πνληίθη γηα λα επηιέμεηε ηα θειηά ηνπ πίλαθα πνπ ζα ζπγρσλεπζνχλ θαη 

θαηφπηλ θάληε θιηθ ζηελ επηινγή πγρψλεπζε θειηψλ πίλαθα ζην κελνχ Δπεμεξγαζία. 

 Γηαίξεζε θειηψλ πίλαθα 

Θάληε θιηθ ζε έλα θειί πίλαθα γηα λα ην δηαηξέζεηε θαη κεηά ζηελ επηινγή Γηαρσξηζκφο 

θειηψλ πίλαθα ζην κελνχ Δπεμεξγαζία. 

εκαληηθφ! Απηή ε εληνιή κπνξεί λα εθαξκνζηεί κφλν ζε θειηά πίλαθα ηα νπνία έρνπλ 

πξνεγνπκέλσο ζπγρσλεπζεί. 

 Ππγρψλεπζε ζεηξψλ πίλαθα 

Σξεζηκνπνηήζηε ην πνληίθη γηα λα επηιέμεηε ηηο ζεηξέο ηνπ πίλαθα πξνο ζπγρψλεπζε θαη 

θαηφπηλ θάληε θιηθ ζηελ επηινγή πγρψλεπζε γξακκψλ πίλαθα ζην κελνχ 

Δπεμεξγαζία. 

 Γηαγξαθή πεξηερνκέλσλ θειηνχ 

Δπηιέμηε ην θειί ή ηα θειηά, ησλ νπνίσλ ηα πεξηερφκελα ζέιεηε λα δηαγξάςεηε θαη παηήζηε 

ην θνπκπί Γηαγξαθή. 

εκείσζε: Πχκθσλα κε ηηο πξνεπηιεγκέλεο ξπζκίζεηο, ηα εξγαιεία επεμεξγαζίαο ησλ 

πηλάθσλ δελ εκθαλίδνληαη ζηε γξακκή εξγαιείσλ. Κπνξείηε λα πξνζζέζεηε ηα εξγαιεία 

επεμεξγαζίαο πηλάθσλ ζηε γξακκή εξγαιείσλ ηνπ πιαηζίνπ δηαιφγνπ Πξνζαξκνγή 

γξακκψλ εξγαιείσλ θαη ζπληνκεχζεσλ (θάληε θιηθ ζηελ επηινγή Δξγαιεία > 

Πξνζαξκνγή… γηα λα αλνίμεηε ην πιαίζην δηαιφγνπ). 

Αθαίξεζε εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ 
Κε ην ABBYY FineReader 12, κπνξείηε εχθνια λα αθαηξέζεηε εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο 

απφ αλαγλσξηζκέλα θείκελα.  

1. Πην κελνχ Δξγαιεία, θάληε θιηθ ζηελ επηινγή Λεηηνπξγία επηκέιεηαο έθδνζεο ή ζην 

θνπκπί  ζηελ θχξηα γξακκή εξγαιείσλ. 
2. Πην παξάζπξν Κείκελν, ρξεζηκνπνηήζηε ην καξθαδφξν γηα λα καπξίζεηε ην θείκελν πνπ 

ζέιεηε λα απνθξχςεηε.  
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πκβνπιή: Δάλ καπξίζεηε νξηζκέλνπο ραξαθηήξεο θαηά ιάζνο, κπνξείηε λα αλαηξέζεηε 

ηελ ηειεπηαία επηκέιεηα παηψληαο ην ζπλδπαζκφ πιήθηξσλ Ctrl+Z ή θάλνληαο θιηθ ζην 

θνπκπί Αλαίξεζε ζηελ θχξηα γξακκή εξγαιείσλ.  

3. Απνζεθεχζηε ην έγγξαθφ ζαο. 

Ρν θείκελν πνπ έρεη ππνζηεί επηκέιεηα έθδνζεο, ζα εκθαλίδεηαη σο θνπθίδεο ζην έγγξαθν εμφδνπ. 
Δάλ ε κνξθή απνζήθεπζεο πνπ έρεηε επηιέμεη, ππνζηεξίδεη ρξψκαηα θεηκέλνπ θαη θφληνπ, νη 
ραξαθηήξεο ζα εκθαλίδνληαη σο καχξα νξζνγψληα. 

Γηα λα απελεξγνπνηήζεηε ηε ιεηηνπξγία Δπηκέιεηαο έθδνζεο 

 Πην κελνχ Δξγαιεία, θάληε μαλά θιηθ ζηελ επηινγή Λεηηνπξγία επηκέιεηαο έθδνζεο ή 

 Θάληε θιηθ ζην θνπκπί  ζηελ θχξηα γξακκή εξγαιείσλ. 
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Αληηγξαθή πεξηερνκέλνπ απφ έγγξαθα 

Ρν ABBYY FineReader ζάο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα αληηγξάθεηε θείκελν, εηθφλεο θαη 

πίλαθεο απφ έγγξαθα θαη λα ηα επηθνιιάηε ζε άιιεο εθαξκνγέο. Κπνξείηε λα αληηγξάθεηε 

πεξηερφκελν απφ ζαξσκέλεο ζειίδεο θαη εηθφλεο ρσξίο λα αλαγλσξίδεηε νιφθιεξν ην 

έγγξαθν ή λα ην κεηαηξέπεηε ζε επεμεξγάζηκε κνξθή. Ρν επηιεγκέλν πεξηερφκελν 

αληηγξάθεηαη ζην Ξξφρεηξν θαη κπνξεί λα επηθνιιεζεί ζε νπνηαδήπνηε εθαξκνγή ε νπνία 

ππνζηεξίδεη ηελ επηθφιιεζε απφ ην Ξξφρεηξν. 

Γηα λα αληηγξάςεηε πεξηερφκελν: 

1. Σξεζηκνπνηήζηε ην εξγαιείν , ,  ή  ζην παξάζπξν Δηθφλα γηα λα επηιέμεηε 
ην ηκήκα ηνπ εγγξάθνπ πνπ ζέιεηε λα αληηγξάςεηε. 

2. Θάληε θιηθ ζην θνπκπί  ζηελ αλαδπφκελε γξακκή εξγαιείσλ ή θάληε δεμί θιηθ ζηελ 
επηιεγκέλε πεξηνρή θαη κεηά επηιέμηε Αλάγλσζε θαη αληηγξαθή ζην Πξφρεηξν ζην 
κελνχ ζπληφκεπζεο. 

3. Δπηθνιιήζηε ην πεξηερφκελν ζε άιιε εθαξκνγή.  

Γηα λα αληηγξάςεηε πνιιέο ζειίδεο: 

1. Δπηιέμηε ηηο ζειίδεο πνπ ζέιεηε λα αληηγξάςεηε ζην παξάζπξν ειίδεο.  
2. Θάληε δεμί θιηθ ζηηο επηιεγκέλεο ζειίδεο, επηιέμηε Απνζήθεπζε επηιεγκέλσλ ζειίδσλ 

σο ή Απνζηνιή επηιεγκέλσλ ζειίδσλ ζην… ζην κελνχ ζπληφκεπζεο θαη κεηά επηιέμηε 
ηελ εθαξκνγή ζηελ νπνία ζέιεηε λα εηζαγάγεηε ηηο ζειίδεο. 
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Απνζήθεπζε απνηειεζκάησλ αλαγλψξηζεο 

Ρα απνηειέζκαηα αλαγλψξηζεο κπνξνχλ λα απνζεθεπηνχλ ζε έλα αξρείν, λα απνζηαινχλ 

ζε άιιε εθαξκνγή, λα αληηγξαθνχλ ζην Ξξφρεηξν ή λα ζηαινχλ κέζσ e–mail. Κπνξείηε 

επίζεο λα απνζηείιεηε απνηειέζκαηα OCR ζην Kindle.com φπνπ απηά ζα κεηαηξαπνχλ ζε 

κνξθή Kindle θαη ζα θαηαζηνχλ δηαζέζηκα γηα ιήςε ζηε δηθή ζαο ζπζθεπή Kindle. Κπνξείηε 

λα απνζεθεχζεηε νιφθιεξν ην έγγξαθν ή κφλν επηιεγκέλεο ζειίδεο. 

εκαληηθφ! Βεβαησζείηε φηη έρεηε επηιέμηε ηηο θαηάιιειεο παξακέηξνπο απνζήθεπζεο, πξηλ 

θάλεηε θιηθ ζηελ επηινγή "Απνζήθεπζε". 

Γηα ηελ απνζήθεπζε ηνπ αλαγλσξηζκέλνπ θεηκέλνπ: 

1. Πηελ θχξηα γξακκή εξγαιείσλ, επηιέμηε κηα ιεηηνπξγία απνζήθεπζεο δηάηαμεο εγγξάθνπ 
απφ ηελ αλαπηπζζφκελε ιίζηα Γηάηαμε εγγξάθνπ. 
εκείσζε: Νη δηαζέζηκεο κνξθέο αξρείνπ αλαθέξνληαη θάησ απφ θάζε ιεηηνπξγία.  

Ιεηηνπξγίεο απνζήθεπζεο κνξθήο: 

a. Αθξηβέο αληίγξαθν 
Ξαξάγεη έλα έγγξαθν κε κνξθνπνίεζε πνπ αληηζηνηρεί ζε εθείλε ηνπ πξσηφηππνπ.  
Ππληζηάηαη γηα έγγξαθν κε ζχλζεηε κνξθνπνίεζε, φπσο δηαθεκηζηηθά θπιιάδηα. 
Πεκεηψζηε, σζηφζν, φηη απηή ε επηινγή πεξηνξίδεη ηελ ηθαλφηεηα αιιαγήο ηνπ 
θεηκέλνπ θαη ηεο κνξθήο ηνπ εγγξάθνπ εμφδνπ. 

b. Αληίγξαθν κε δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο 
Ξαξάγεη έλα έγγξαθν ζην νπνίν ε κνξθνπνίεζε κπνξεί λα δηαθέξεη ειαθξά απφ ην 
πξσηφηππν. Ρα έγγξαθα πνπ δεκηνπξγνχληαη κε απηήλ ηε ιεηηνπξγία είλαη εχθνια 
επεμεξγάζηκα. 

c. Μνξθνπνηεκέλν θείκελν 
Γηαηεξεί ηηο γξακκαηνζεηξέο, ηα κεγέζε ησλ γξακκαηνζεηξψλ θαη ηηο παξαγξάθνπο, 
αιιά δελ δηαηεξεί ην αθξηβέο δηάζηηρν ή ηηο ζέζεηο ησλ αληηθεηκέλσλ ζηε ζειίδα. Πην 
θείκελν πνπ δεκηνπξγείηαη εθαξκφδεηαη αξηζηεξή ζηνίρηζε. Θείκελα πνπ 
εθηππψλνληαη απφ δεμηά πξνο ηα αξηζηεξά ζηνηρίδνληαη δεμηά. 
Πεκείσζε: Πε απηήλ ηε ιεηηνπξγία, ηα θαηαθφξπθα θείκελα αιιάδνπλ ζε νξηδφληηα. 

d. Απιφ θείκελν 
Απηή ε ιεηηνπξγία δελ δηαηεξεί ηε κνξθνπνίεζε ηνπ θεηκέλνπ. 

e. Δπέιηθηε δηάηαμε 
Ξαξάγεη έλα έγγξαθν HTML κε ηηο ζέζεηο ησλ αληηθεηκέλσλ φζν ην δπλαηφ πην 
θνληά ζην πξσηφηππν είλαη ηερληθά δπλαηφ.  

2. Πηελ θαξηέια Απνζήθεπζε ηνπ πιαηζίνπ δηαιφγνπ Δπηινγέο, επηιέμηε ηηο επηζπκεηέο 
επηινγέο απνζήθεπζεο θαη κεηά θάληε θιηθ ζην θνπκπί OK.  

3. Θάληε θιηθ ζην βέινο ζηε δεμηά πιεπξά ηνπ θνπκπηνχ Απνζήθεπζε ζηελ θχξηα γξακκή 
εξγαιείσλ θαη επηιέμηε ηελ θαηάιιειε ξχζκηζε ή ρξεζηκνπνηήζηε εληνιέο ηνπ κελνχ 
Αξρείν.  

εκείσζε: Ρν ABBYY FineReader ζάο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα απνζεθεχεηε ζειίδεο σο 

εηθφλεο. Γηα ιεπηνκέξεηεο, αλαηξέμηε ζηελ ελφηεηα Απνζήθεπζε κηαο εηθφλαο ηεο ζειίδαο.  

Τπνζηεξηδφκελεο εθαξκνγέο: 

 Microsoft Word 2003 (11.0), 2007 (12.0), 2010 (14.0) θαη 2013 (15.0) 
 Microsoft Excel 2003 (11.0), 2007 (12.0), 2010 (14.0) θαη 2013 (15.0) 
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 Microsoft PowerPoint 2003 (11.0) (κε ην Ξαθέην ζπκβαηφηεηαο ηνπ Microsoft Office γηα 
κνξθέο αξρείσλ Word, Excel θαη PowerPoint 2007), 2007 (12.0), 2010 (14.0) θαη 2013 
(15.0) 

 Apache OpenOffice Writer 3.4, 4.0 
 Corel WordPerfect X5, X6 
 Adobe Acrobat/Reader (8.0 ή λεφηεξε έθδνζε). 

εκείσζε: Γηα λα εμαζθαιίζεηε ηε βέιηηζηε δπλαηή ζπκβαηφηεηα κεηαμχ ηνπ ABBYY 

FineReader θαη ησλ πξναλαθεξφκελσλ εθαξκνγψλ, εγθαηαζηήζηε ηηο πιένλ πξφζθαηεο 

ελεκεξψζεηο απηψλ ησλ εθαξκνγψλ. 

Ρν ABBYY FineReader ζάο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα απνζεθεχεηε δεδνκέλα απφ 

αλαγλσξηζκέλεο εηθφλεο ζε επεμεξγάζηκεο κνξθέο. Θαηά ηελ επηινγή κηαο κνξθήο, 

ιακβάλεηε ππφςε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζθνπεχεηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην έγγξαθν.  

 Απνζήθεπζε εγγξάθσλ ζε κνξθή DOCX/ODT/RTF 
 Απνζήθεπζε εγγξάθσλ ζε κνξθή PPTX 
 Απνζήθεπζε απινχ θεηκέλνπ (TXT) 

Απνζήθεπζε ζε κνξθή DOCX/ODT/RTF 
Γηα λα απνζεθεχζεηε ην θείκελφ ζαο ζηηο κνξθέο DOCX/DOC/RTF/ODT: 

 Θάληε θιηθ ζην βέινο δίπια απφ ην θνπκπί Απνζήθεπζε ζηελ θχξηα γξακκή εξγαιείσλ θαη 
κεηά επηιέμηε ηελ επηζπκεηή κνξθή. Δάλ ε κνξθή πνπ ζέιεηε, δελ εκθαλίδεηαη ζηε ιίζηα, 
θάληε θιηθ ζηελ επηινγή Απνζήθεπζε ζε άιιεο κνξθέο… θαη κεηά επηιέμηε ηελ 
επηζπκεηή κνξθή απφ ηελ αλαπηπζζφκελε ιίζηα Απνζήθεπζε σο ηχπνο. Δλαιιαθηηθά, 
ζην κελνχ Αξρείν, θάληε θιηθ ζηελ επηινγή Απνζήθεπζε εγγξάθνπ σο θαη κεηά 
επηιέμηε ηελ επηζπκεηή κνξθή απνζήθεπζεο.  

πκβνπιή: Ξξφζζεηεο επηινγέο απνζήθεπζεο παξέρνληαη ζην πιαίζην δηαιφγνπ Δπηινγέο: 

επηιέμηε Δξγαιεία > Δπηινγέο…, θάληε θιηθ ζηελ θαξηέια Απνζήθεπζε θαη κεηά ζηελ 

θαξηέια RTF/DOCX/ODT. 

Νη επηινγέο απνζήθεπζεο ζε απηήλ ηελ θαξηέια είλαη νκαδνπνηεκέλεο ζηηο αθφινπζεο 

θαηεγνξίεο: 

Γηάηαμε εγγξάθνπ 

Αλάινγα κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζρεδηάδεηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην ειεθηξνληθφ ζαο 

έγγξαθν, νξίζηε κία απφ ηηο παξαθάησ επηινγέο: 

a. Αθξηβέο αληίγξαθν 
Ξαξάγεη έλα έγγξαθν ην νπνίν δηαηεξεί ηε κνξθνπνίεζε ηνπ αξρηθνχ. Απηή ε επηινγή 
ζπληζηάηαη γηα έγγξαθα κε ζχλζεηεο δηαηάμεηο, φπσο δηαθεκηζηηθά θπιιάδηα. Πεκεηψζηε, 
σζηφζν, φηη απηή ε επηινγή πεξηνξίδεη ηελ ηθαλφηεηα αιιαγήο ηνπ θεηκέλνπ θαη ηεο 
κνξθνπνίεζεο ηνπ εγγξάθνπ εμφδνπ. 

b. Αληίγξαθν κε δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο 
Ξαξάγεη έλα έγγξαθν ην νπνίν δηαηεξεί θαηά πξνζέγγηζε ηελ αξρηθή κνξθή θαη ηε ξνή ηνπ 
θεηκέλνπ, αιιά επηηξέπεη εχθνιε επεμεξγαζία. 

c. Μνξθνπνηεκέλν θείκελν 
Γηαηεξεί ηηο γξακκαηνζεηξέο, ηα κεγέζε ησλ γξακκαηνζεηξψλ θαη ηηο παξαγξάθνπο, αιιά 
δελ δηαηεξεί ηηο αθξηβείο ζέζεηο ησλ αληηθεηκέλσλ ζηε ζειίδα ή ην δηάζηηρν. Ρν θείκελν πνπ 
πξνθχπηεη ζα είλαη ζηνηρηζκέλν αξηζηεξά (ηα θείκελα κε δηάηαμε απφ δεμηά πξνο ηα 
αξηζηεξά ζηνηρίδνληαη δεμηά). 
εκείσζε: Πε απηήλ ηε ιεηηνπξγία, ηα θαηαθφξπθα θείκελα αιιάδνπλ ζε νξηδφληηα. 
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d. Απιφ θείκελν 
Απηή ε ιεηηνπξγία δελ δηαηεξεί ηε κνξθνπνίεζε. Ρα ζηπι γξακκαηνζεηξάο δηαηεξνχληαη 
φηαλ είλαη ελεξγνπνηεκέλε ε επηινγή Γηαηήξεζε έληνλεο, πιάγηαο θαη 
ππνγξακκηζκέλεο γξαθήο ζε απιφ θείκελν.  

Πξνεπηιεγκέλν κέγεζνο ραξηηνχ 

Κπνξείηε λα επηιέμεηε ην κέγεζνο ηνπ ραξηηνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ απνζήθεπζε 

ζηε κνξθή RTF, DOC, DOCX ή ODT απφ ηελ αλαπηπζζφκελε ιίζηα Πξνεπηιεγκέλν 

κέγεζνο ραξηηνχ.  

Ρπζκίζεηο θεηκέλνπ 

 Γηαηήξεζε αιιαγψλ γξακκήο θαη ελσηηθψλ 
Γηαηεξεί ηνπο ζπλερείο ηίηινπο (επηθεθαιίδεο θαη ππνζέιηδα) ζην θείκελν εμφδνπ.  

 Γηαηήξεζε αιιαγψλ ζειίδαο 
Γηαηεξεί ηελ αξρηθή δηάηαμε ηεο ζειίδαο. 

 Γηαηήξεζε αξηζκψλ γξακκήο 
Γηαηεξεί ηελ αξρηθή αξίζκεζε γξακκψλ (εθφζνλ ππάξρεη). Νη αξηζκνί γξακκήο 
απνζεθεχνληαη ζε μερσξηζηφ πεδίν πνπ δηαηεξείηαη ακεηάβιεην φηαλ επεμεξγάδεζηε ην 
θείκελν.  
εκείσζε: Απηή ε ιεηηνπξγία είλαη δηαζέζηκε κφλν εάλ είλαη επηιεγκέλν ην ζηνηρείν 
Αθξηβέο αληίγξαθν ή Αθξηβέο αληίγξαθν. 

 Γηαηήξεζε θεθαιίδσλ, ππνζέιηδσλ θαη αξηζκψλ ζειίδαο 
Γηαηεξεί ηηο θεθαιίδεο, ηα ππνζέιηδα θαη ηηο αιιαγέο ζειίδαο ζην θείκελν εμφδνπ. 

 Γηαηήξεζε έληνλεο, πιάγηαο θαη ππνγξακκηζκέλεο γξαθήο ζε απιφ θείκελν 
Γηαηεξεί ηα ζηπι θεηκέλνπ θαηά ηελ απνζήθεπζε ζε ιεηηνπξγία Απιφ θείκελν. 

 Γηαηήξεζε ρξσκάησλ θεηκέλνπ θαη θφληνπ 
Γηαηεξεί ην αξρηθφ ρξψκα ησλ γξακκάησλ. 

εκείσζε: Δάλ είρε απελεξγνπνηεζεί ε αλίρλεπζε δνκηθψλ ζηνηρείσλ (θεθαιίδεο, 

ππνζέιηδα, ππνζεκεηψζεηο, πίλαθεο πεξηερνκέλσλ θαη αξηζκεκέλεο ιίζηεο), απηά ηα ζηνηρεία 

απνζεθεχνληαη σο ζψκα θεηκέλνπ. Απηέο νη ξπζκίζεηο παξέρνληαη ζηελ θαξηέια Αλάγλσζε 

ηνπ πιαηζίνπ δηαιφγνπ Δπηινγέο (Δξγαιεία > Δπηινγέο…). 

Ρπζκίζεηο εηθφλαο 

Ρα έγγξαθα πνπ πεξηιακβάλνπλ κεγάιν πιήζνο εηθφλσλ δηαζέηνπλ πνιχ κεγάιν κέγεζνο. 

Γηα λα κεηψζεηε ην κέγεζνο ηνπ εγγξάθνπ, νξίζηε ηελ επηζπκεηή επηινγή ζηελ νκάδα 

Πνηφηεηα εηθφλαο. 

πκβνπιή: 

 Γηα λα αιιάμεηε ηηο παξακέηξνπο απνζήθεπζεο ησλ εηθφλσλ, θάληε θιηθ ζηελ επηινγή 
Πξνζαξκνγή…. Πην πιαίζην δηαιφγνπ Πξνζαξκνζκέλεο ξπζκίζεηο, επηιέμηε ηηο 
επηζπκεηέο παξακέηξνπο θαη θάληε θιηθ ζην θνπκπί OK. 

 Δάλ δελ ζέιεηε λα δηαηεξήζεηε εηθφλεο ζην αλαγλσξηζκέλν θείκελν, βεβαησζείηε φηη ε 
ξχζκηζε Γηαηήξεζε εηθφλσλ δελ είλαη επηιεγκέλε. 

Γηα πξνρσξεκέλνπο 

Δπηιέμηε ηε ξχζκηζε Δπηζήκαλζε ραξαθηήξσλ ρακειήο αμηνπηζηίαο φηαλ ζέιεηε λα 

επεμεξγαζηείηε ην αλαγλσξηζκέλν θείκελν ζην Microsoft Word αληί ηνπ παξαζχξνπ 

Κείκελν ζην ABBYY FineReader. ηαλ είλαη επηιεγκέλε απηή ε ξχζκηζε, φινη νη ραξαθηήξεο 

ρακειήο αμηνπηζηίαο επηζεκαίλνληαη ζην έγγξαθν Microsoft Word.  
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πκβνπιή: Κπνξείηε λα αιιάμεηε ην ρξψκα ησλ αζαθψλ ραξαθηήξσλ ζηελ θαξηέια 

Πξνβνιή ηνπ πιαηζίνπ δηαιφγνπ Δπηινγέο (Δξγαιεία > Δπηινγέο…). 

Απνζήθεπζε ζε PPTX 
Γηα λα απνζεθεχζεηε ην θείκελφ ζαο ζε κνξθή PPTX: 

 Πην κελνχ Αξρείν, επηιέμηε Απνζήθεπζε εγγξάθνπ σο θαη κεηά Παξνπζίαζε ηνπ 
Microsoft PowerPoint. Δλαιιαθηηθά, θάληε θιηθ ζην βέινο δίπια απφ ην θνπκπί 
Απνζήθεπζε ζηελ θχξηα γξακκή εξγαιείσλ θαη επηιέμηε Απνζήθεπζε σο PPTX. Δάλ ε 
κνξθή πνπ ζέιεηε, δελ εκθαλίδεηαη ζηε ιίζηα, θάληε θιηθ ζηελ επηινγή Απνζήθεπζε ζε 
άιιεο κνξθέο… θαη κεηά επηιέμηε ηελ επηζπκεηή κνξθή απφ ηελ αλαπηπζζφκελε ιίζηα 
Απνζήθεπζε σο ηχπνο. 

πκβνπιή: Ξξφζζεηεο επηινγέο απνζήθεπζεο παξέρνληαη ζην πιαίζην δηαιφγνπ Δπηινγέο: 

επηιέμηε Δξγαιεία > Δπηινγέο…, θάληε θιηθ ζηελ θαξηέια Απνζήθεπζε θαη κεηά θάληε 

θιηθ ζηελ θαξηέια PPTX. 

Νη επηινγέο απνζήθεπζεο ζε απηήλ ηελ θαξηέια είλαη νκαδνπνηεκέλεο ζηηο αθφινπζεο 

θαηεγνξίεο: 

Ρπζκίζεηο θεηκέλνπ 

 Γηαηήξεζε αιιαγψλ γξακκήο 
Γηαηεξεί ηελ αξρηθή δηάηαμε ησλ γξακκψλ. 

 Αλαδίπισζε θεηκέλνπ 
ιν ην αλαγλσξηζκέλν θείκελν πξνζαξκφδεηαη απφιπηα ζην εζσηεξηθφ ηνπ κπινθ θεηκέλνπ 
ηεο δηαθάλεηαο. 

 Γηαηήξεζε θεθαιίδσλ θαη ππνζέιηδσλ 
Γηαηεξεί ηηο θεθαιίδεο θαη ηα ππνζέιηδα ζην έγγξαθν εμφδνπ. 

Ρπζκίζεηο εηθφλαο 

Ρα έγγξαθα πνπ πεξηιακβάλνπλ κεγάιν πιήζνο εηθφλσλ δηαζέηνπλ πνιχ κεγάιν κέγεζνο. 

Γηα λα κεηψζεηε ην κέγεζνο ηνπ εγγξάθνπ, νξίζηε ηελ επηζπκεηή επηινγή ζηελ νκάδα 

Πνηφηεηα εηθφλαο. 

πκβνπιή: 

 Γηα λα αιιάμεηε ηηο παξακέηξνπο απνζήθεπζεο ησλ εηθφλσλ, θάληε θιηθ ζηελ επηινγή 
Πξνζαξκνγή…. Πην πιαίζην δηαιφγνπ Πξνζαξκνζκέλεο ξπζκίζεηο, επηιέμηε ηηο 
επηζπκεηέο παξακέηξνπο θαη θάληε θιηθ ζην θνπκπί OK.  

 Δάλ δελ ζέιεηε λα δηαηεξήζεηε εηθφλεο ζην αλαγλσξηζκέλν θείκελν, βεβαησζείηε φηη ε 
ξχζκηζε Γηαηήξεζε εηθφλσλ δελ είλαη επηιεγκέλε. 

Απνζήθεπζε ζε TXT 
Γηα λα απνζεθεχζεηε ην θείκελφ ζαο ζε κνξθή TXT:  

 Πην κελνχ Αξρείν, επηιέμηε Απνζήθεπζε εγγξάθνπ σο θαη κεηά Έγγξαθν θεηκέλνπ. 
Δλαιιαθηηθά, θάληε θιηθ ζην βέινο δίπια απφ ην θνπκπί Απνζήθεπζε ζηελ θχξηα γξακκή 
εξγαιείσλ θαη επηιέμηε Απνζήθεπζε σο TXT. Δάλ ε κνξθή πνπ ζέιεηε, δελ εκθαλίδεηαη 
ζηε ιίζηα, θάληε θιηθ ζηελ επηινγή Απνζήθεπζε ζε άιιεο κνξθέο… θαη κεηά επηιέμηε 
ηελ επηζπκεηή κνξθή απφ ηελ αλαπηπζζφκελε ιίζηα Απνζήθεπζε σο ηχπνο. 
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πκβνπιή: Ξξφζζεηεο επηινγέο απνζήθεπζεο παξέρνληαη ζην πιαίζην δηαιφγνπ Δπηινγέο: 

επηιέμηε Δξγαιεία > Δπηινγέο…, θάληε θιηθ ζηελ θαξηέια Απνζήθεπζε θαη κεηά θάληε 

θιηθ ζηελ θαξηέια TXΣ. 

Νη επηινγέο απνζήθεπζεο ζε απηήλ ηελ θαξηέια είλαη νκαδνπνηεκέλεο ζηηο αθφινπζεο 

θαηεγνξίεο: 

Γηάηαμε εγγξάθνπ 

Αλάινγα κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζρεδηάδεηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην ειεθηξνληθφ ζαο 

έγγξαθν, νξίζηε κία απφ ηηο παξαθάησ επηινγέο: 

a. Μνξθνπνηεκέλν θείκελν 
Γηαηεξεί ηηο παξαγξάθνπο, αιιά φρη ην δηάζηηρν θαη ηηο αθξηβείο ζέζεηο ησλ αληηθεηκέλσλ. 
Δπηπιένλ, ρξεζηκνπνηνχληαη θελά δηαζηήκαηα γηα ηελ αλαπαξαγσγή εζνρψλ παξαγξάθνπ 
θαη πηλάθσλ. Ρν θείκελν πνπ πξνθχπηεη ζα είλαη ζηνηρηζκέλν αξηζηεξά (ηα θείκελα κε 
δηάηαμε απφ δεμηά πξνο ηα αξηζηεξά ζηνηρίδνληαη δεμηά).  
 
εκείσζε: Πε απηήλ ηε ιεηηνπξγία, ηα θαηαθφξπθα θείκελα αιιάδνπλ ζε νξηδφληηα. 

b. Απιφ θείκελν 
Απηή ε ιεηηνπξγία δελ δηαηεξεί ηε κνξθνπνίεζε. 

Ρπζκίζεηο θεηκέλνπ 

 Γηαηήξεζε αιιαγψλ γξακκήο 
Γηαηεξεί ηελ αξρηθή δηάηαμε ησλ γξακκψλ. Δάλ δελ είλαη επηιεγκέλε απηή ε ξχζκηζε, ην 
θείκελν απνζεθεχεηαη ζε κία γξακκή. 

 Δηζαγσγή ραξαθηήξα αιιαγήο ζειίδαο (#12) σο αιιαγή ζειίδαο 
Απνζεθεχεη ηε δηάηαμε ηεο αξρηθήο ζειίδαο. 

 Υξήζε θελήο γξακκήο σο δηαρσξηζηηθφ παξαγξάθνπ 
Γηαρσξίδεη ηηο παξαγξάθνπο κε θελέο γξακκέο. 

 Γηαηήξεζε θεθαιίδσλ θαη ππνζέιηδσλ 
Γηαηεξεί ηηο θεθαιίδεο θαη ηα ππνζέιηδα ζην έγγξαθν εμφδνπ. 

Κσδηθνπνίεζε 

Ρν ABBYY FineReader αληρλεχεη απηφκαηα ηελ θσδηθνζειίδα. Γηα λα αιιάμεηε ηελ 

θσδηθνζειίδα, επηιέμηε ηελ επηζπκεηή θσδηθνζειίδα απφ ηελ αλαπηπζζφκελε ιίζηα ζηελ 

πεξηνρή Κσδηθνπνίεζε. 

Ρν ABBYY FineReader ζάο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα απνζεθεχεηε πίλαθεο ζε κνξθή XLS, 

XLSX θαη CSV. 

XLS θαη XLSX 
Γηα ηελ απνζήθεπζε ηνπ εγγξάθνπ ζαο ζε κνξθή XLS ή XLSX:  

 Θάληε θιηθ ζην βέινο δίπια απφ ην θνπκπί Απνζήθεπζε ηεο θχξηαο γξακκήο εξγαιείσλ θαη 
κεηά επηιέμηε Απνζήθεπζε σο βηβιίν εξγαζίαο Microsoft Excel… ή Απνζήθεπζε σο 
βηβιίν εξγαζίαο Microsoft Excel 97–2003… Δάλ ε κνξθή πνπ ζέιεηε, δελ εκθαλίδεηαη 
ζηε ιίζηα, θάληε θιηθ ζηελ επηινγή Απνζήθεπζε ζε άιιεο κνξθέο… θαη κεηά επηιέμηε 
ηελ επηζπκεηή κνξθή απφ ηελ αλαπηπζζφκελε ιίζηα Απνζήθεπζε σο ηχπνο. 
Δλαιιαθηηθά, ζην κελνχ Αξρείν, θάληε θιηθ ζηελ επηινγή Απνζήθεπζε εγγξάθνπ σο θαη 
κεηά επηιέμηε Βηβιίν εξγαζίαο Microsoft Excel 97–2003.  
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πκβνπιή: Ξξφζζεηεο επηινγέο απνζήθεπζεο παξέρνληαη ζην πιαίζην δηαιφγνπ Δπηινγέο: 

επηιέμηε Δξγαιεία > Δπηινγέο…, θάληε θιηθ ζηελ θαξηέια Απνζήθεπζε θαη κεηά θάληε 

θιηθ ζηελ θαξηέια XLSX. 

Γηαηίζεληαη νη αθφινπζεο επηινγέο: 

Γηάηαμε εγγξάθνπ 

Δπηιέμηε κία απφ ηηο παξαθάησ ξπζκίζεηο απφ απηή ηελ αλαπηπζζφκελε ιίζηα κε βάζε ηνλ 

ηξφπν πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην έγγξαθν: 

a. Μνξθνπνηεκέλν θείκελν 
Γηαηεξεί ηηο γξακκαηνζεηξέο, ηα κεγέζε γξακκαηνζεηξάο θαη ηηο παξαγξάθνπο, αιιά φρη ηηο 
αθξηβείο ζέζεηο ησλ αληηθεηκέλσλ θαη ην δηάζηηρν. Ρν απνηέιεζκα είλαη έλα ζπλερέο, 
αξηζηεξά ζηνηρηζκέλν θείκελν (ηα θείκελα πνπ εθηππψλνληαη απφ δεμηά πξνο ηα αξηζηεξά 
ζηνηρίδνληαη δεμηά).  

εκείσζε: Νπνηνδήπνηε θαηαθφξπθν θείκελν πξνβάιιεηαη νξηδφληηα φηαλ είλαη επηιεγκέλε 

απηή ε ξχζκηζε. 

b. Απιφ θείκελν 
Γελ δηαηεξεί ηε κνξθνπνίεζε ηνπ θεηκέλνπ. 

Ρπζκίζεηο θεηκέλνπ 

 Παξάβιεςε θεηκέλνπ εθηφο πηλάθσλ 
Απνζεθεχεη κφλν ηνπο πίλαθεο θαη παξαβιέπεη ηα ππφινηπα. 

 Μεηαηξνπή αξηζκεηηθψλ ηηκψλ ζε αξηζκνχο 
Κεηαηξέπεη αξηζκνχο ζηε κνξθή "Αξηζκνί" ζην αξρείν XLS. Πε απηήλ ηε κνξθή, ην 
Microsoft Excel κπνξεί λα εθηειεί αξηζκεηηθέο πξάμεηο ζε θειηά. 

 Γηαηήξεζε θεθαιίδσλ θαη ππνζέιηδσλ 
Γηαηεξεί ηηο θεθαιίδεο θαη ηα ππνζέιηδα ζην έγγξαθν εμφδνπ. 

 Γεκηνπξγία ρσξηζηνχ θχιινπ εξγαζίαο γηα θάζε ζειίδα (κφλν XLSX) 
Δπηιέμηε απηήλ ηε ξχζκηζε γηα λα απνζεθεχζεηε ζειίδεο απφ ην έγγξαθν πεγήο σο 
ρσξηζηά θχιια εξγαζίαο. 

Ρπζκίζεηο εηθφλαο 

Κπνξείηε λα απνζεθεχζεηε εηθφλεο ζε έγγξαθα XLSX. Ρα έγγξαθα πνπ πεξηιακβάλνπλ 

κεγάιν πιήζνο εηθφλσλ δηαζέηνπλ πνιχ κεγάιν κέγεζνο. Γηα λα κεηψζεηε ην κέγεζνο ηνπ 

εγγξάθνπ, επηιέμηε ηελ επηζπκεηή ξχζκηζε απφ ηελ αλαπηπζζφκελε ιίζηα ζηελ νκάδα 

Ρπζκίζεηο εηθφλαο. 

πκβνπιή: 

 Δάλ ζέιεηε λα νξίζεηε έλα επξχηεξν θάζκα παξακέηξσλ πνηφηεηαο εηθφλαο, επηιέμηε 
Πξνζαξκνγή… θαη αιιάμηε ηηο ξπζκίζεηο ζην πιαίζην δηαιφγνπ Πξνζαξκνζκέλεο 
ξπζκίζεηο. 

 Δάλ δελ ζέιεηε λα δηαηεξήζεηε εηθφλεο ζην αλαγλσξηζκέλν θείκελν, βεβαησζείηε φηη ε 
ξχζκηζε Γηαηήξεζε εηθφλσλ (κφλν XLSX) δελ είλαη επηιεγκέλε. 

CSV 
Γηα ηελ απνζήθεπζε ηνπ θεηκέλνπ ζαο ζε κνξθή CSV:  
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 Πην κελνχ Αξρείν, επηιέμηε Απνζήθεπζε εγγξάθνπ σο θαη κεηά Έγγξαθν CSV. 
Δλαιιαθηηθά, θάληε θιηθ ζην βέινο δίπια απφ ην θνπκπί Απνζήθεπζε ζηελ θχξηα γξακκή 
εξγαιείσλ θαη επηιέμηε Απνζήθεπζε σο CSV. Δάλ ε κνξθή πνπ ζέιεηε, δελ εκθαλίδεηαη 
ζηε ιίζηα, θάληε θιηθ ζηελ επηινγή Απνζήθεπζε ζε άιιεο κνξθέο… θαη κεηά επηιέμηε 
ηελ επηζπκεηή κνξθή απφ ηελ αλαπηπζζφκελε ιίζηα Απνζήθεπζε σο ηχπνο. 

πκβνπιή: Ξξφζζεηεο επηινγέο απνζήθεπζεο παξέρνληαη ζην πιαίζην δηαιφγνπ Δπηινγέο: 

επηιέμηε Δξγαιεία > Δπηινγέο…, θάληε θιηθ ζηελ θαξηέια Απνζήθεπζε θαη κεηά ζηελ 

θαξηέια CSV. 

Νη επηινγέο απνζήθεπζεο ζε απηήλ ηελ θαξηέια είλαη νκαδνπνηεκέλεο ζηηο αθφινπζεο 

θαηεγνξίεο: 

Ρπζκίζεηο θεηκέλνπ 

 Παξάβιεςε θεηκέλνπ εθηφο πηλάθσλ 
Απνζεθεχεη κφλν ηνπο πίλαθεο θαη παξαβιέπεη ηα ππφινηπα. 

 Δηζαγσγή ραξαθηήξα αιιαγήο ζειίδαο (#12) σο δηαρσξηζηηθφ ζειίδαο 
Απνζεθεχεη ηε δηάηαμε ηεο αξρηθήο ζειίδαο. 

 Γηαρσξηζηηθφ πεδίνπ 
Δπηιέγεη ην ραξαθηήξα πνπ ζα δηαρσξίδεη ηηο ζηήιεο ησλ δεδνκέλσλ ζην αξρείν CSV. 

Κσδηθνπνίεζε 

Ρν ABBYY FineReader αληρλεχεη απηφκαηα ηελ θσδηθνζειίδα. Γηα λα αιιάμεηε ηελ 

θσδηθνζειίδα, επηιέμηε ηελ επηζπκεηή θσδηθνζειίδα απφ ηελ αλαπηπζζφκελε ιίζηα ζηελ 

πεξηνρή Κσδηθνπνίεζε. 

Ζ κνξθή PDF είλαη κηα επξέσο δηαδεδνκέλε κνξθή εγγξάθσλ. Ρα έγγξαθα PDF 

εκθαλίδνληαη παλνκνηφηππα ζε δηάθνξνπο ππνινγηζηέο, κπνξνχλ λα πξνζηαηεχνληαη κε 

θσδηθνχο πξφζβαζεο θαη ελδείθλπληαη γηα απνζήθεπζε ζε ειεθηξνληθά αξρεία.  

Γηα λα απνζεθεχζεηε ην θείκελφ ζαο ζε κνξθή PDF: 

 Θάληε θιηθ ζην βέινο δίπια απφ ην θνπκπί Απνζήθεπζε ζηελ θχξηα γξακκή εξγαιείσλ θαη 
επηιέμηε Απνζήθεπζε σο έγγξαθν PDF…. Δάλ ε κνξθή πνπ ζέιεηε, δελ εκθαλίδεηαη 
ζηε ιίζηα, θάληε θιηθ ζηελ επηινγή Απνζήθεπζε ζε άιιεο κνξθέο… θαη κεηά επηιέμηε 
ηελ επηζπκεηή κνξθή απφ ηελ αλαπηπζζφκελε ιίζηα Απνζήθεπζε σο ηχπνο. 
Δλαιιαθηηθά, ζην κελνχ Αξρείν, θάληε θιηθ ζηελ επηινγή Απνζήθεπζε εγγξάθνπ σο θαη 
κεηά επηιέμηε Έγγξαθν PDF.  

πκβνπιή: Ξξφζζεηεο επηινγέο απνζήθεπζεο παξέρνληαη ζην πιαίζην δηαιφγνπ Δπηινγέο: 

επηιέμηε Δξγαιεία > Δπηινγέο…, θάληε θιηθ ζηελ θαξηέια Απνζήθεπζε θαη κεηά θάληε 

θιηθ ζηελ θαξηέια PDF. 

Νη επηινγέο απνζήθεπζεο ζε απηήλ ηελ θαξηέια είλαη νκαδνπνηεκέλεο ζηηο αθφινπζεο 

θαηεγνξίεο: 

Πξνεπηιεγκέλν κέγεζνο ραξηηνχ 

Δπηιέμηε ην κέγεζνο ραξηηνχ πνπ ζέιεηε λα ρξεζηκνπνηεζεί θαηά ηελ απνζήθεπζε ζε κνξθή 

PDF απφ ηελ αλαπηπζζφκελε ιίζηα. 

Λεηηνπξγία απνζήθεπζεο 

Αλάινγα κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζρεδηάδεηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην ειεθηξνληθφ ζαο 

έγγξαθν, νξίζηε κία απφ ηηο παξαθάησ επηινγέο: 
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 Κείκελν θαη εηθφλεο κφλν 
Ζ επηινγή απηή απνζεθεχεη κφλν ην αλαγλσξηζκέλν θείκελν θαη ηηο εηθφλεο πνπ ζρεηίδνληαη 
κε απηφ. Ζ ζειίδα ζα είλαη πιήξσο αλαδεηήζηκε θαη ην αξρείν PDF ζα έρεη κηθξφ κέγεζνο. Ζ 
εκθάληζε ηνπ εγγξάθνπ πνπ πξνθχπηεη κπνξεί λα δηαθέξεη ειαθξά απφ ην πξσηφηππν 

 Κείκελν επάλσ απφ ηελ εηθφλα ηεο ζειίδαο 
Ζ επηινγή απηή απνζεθεχεη ην θφλην θαη ηηο εηθφλεο ηνπ αξρηθνχ εγγξάθνπ θαη ηνπνζεηεί 
ην αλαγλσξηζκέλν θείκελν επάλσ απφ απηά. Ππλήζσο, απηφο ν ηχπνο ησλ αξρείσλ PDF 
απαηηεί πεξηζζφηεξν ρψξν ζην δίζθν απφ ηελ επηινγή Κείκελν θαη εηθφλεο κφλν. Ρν 
έγγξαθν PDF πνπ πξνθχπηεη είλαη πιήξσο αλαδεηήζηκν. Πε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ε 
εκθάληζε ηνπ εγγξάθνπ πνπ πξνθχπηεη κπνξεί λα δηαθέξεη ειαθξά απφ ην πξσηφηππν. 

 Κείκελν θάησ απφ ηελ εηθφλα ηεο ζειίδαο 
Ζ επηινγή απηή απνζεθεχεη νιφθιεξε ηελ εηθφλα ηεο ζειίδαο σο εηθφλα θαη ηνπνζεηεί ην 
αλαγλσξηζκέλν θείκελν θάησ απφ απηήλ. Σξεζηκνπνηήζηε απηήλ ηελ επηινγή γηα λα 
δεκηνπξγήζεηε έλα πιήξσο αλαδεηήζηκν έγγξαθν, ην νπνίν δηαηεξεί αθξηβψο ηελ ίδηα 
εκθάληζε κε ην αξρηθφ. 

 Μφλν εηθφλα ζειίδαο  
Απηή ε επηινγή απνζεθεχεη ηελ εηθφλα ηεο ζειίδαο. Απηφο ν ηχπνο εγγξάθνπ PDF δελ ζα 
έρεη θακία απνιχησο δηαθνξά απφ ην αξρηθφ, σζηφζν, ην αξρείν δελ ζα είλαη αλαδεηήζηκν. 

Αλάινγα κε ηε ιεηηνπξγία απνζήθεπζεο πνπ επηιέγεηε, παξέρνληαη νξηζκέλεο απφ ηηο 

αθφινπζεο επηινγέο: 

 Γηαηήξεζε ρξσκάησλ θεηκέλνπ θαη θφληνπ 
Δπηιέμηε απηήλ ηε ξχζκηζε γηα λα δηαηεξήζεηε ην ρξψκα ηεο γξακκαηνζεηξάο θαη ηνπ 
θεηκέλνπ θαηά ηελ απνζήθεπζε ζε κνξθή PDF. 

 Γηαηήξεζε θεθαιίδσλ θαη ππνζέιηδσλ 
Γηαηεξεί ηηο θεθαιίδεο θαη ηα ππνζέιηδα ζην έγγξαθν εμφδνπ. 

 Γεκηνπξγία πεξηγξάκκαηνο 
Δπηιέμηε απηή ηελ επηινγή εάλ ζέιεηε λα δεκηνπξγήζεηε έλαλ πίλαθα πεξηερνκέλσλ απφ ηηο 
επηθεθαιίδεο ηνπ εγγξάθνπ. 

 Δλεξγνπνίεζε αξρείνπ PDF κε εηηθέηεο  

Δπηιέμηε απηήλ ηε ξχζκηζε γηα λα πξνζζέζεηε εηηθέηεο (tags) PDF ζην έγγξαθν PDF 

εμφδνπ.  

Δθηφο απφ θείκελν θαη εηθφλεο, ηα αξρεία PDF κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηε δνκή ηνπ εγγξάθνπ, φπσο ηα ινγηθά κέξε, νη εηθφλεο θαη νη πίλαθεο. Νη 

πιεξνθνξίεο απηέο θσδηθνπνηνχληαη ζηηο εηηθέηεο PDF. Έλα αξρείν PDF κε εηηθέηεο PDF 

κπνξεί λα αλαδξνκνινγεζεί ψζηε λα ηαηξηάδεη ζε δηαθνξεηηθά κεγέζε νζφλεο θαη ζα 

εκθαλίδεηαη ζσζηά ζε θνξεηέο ζπζθεπέο. 

 πκπίεζε εηθφλσλ κε ρξήζε MRC 
Δπηιέμηε απηήλ ηε ξχζκηζε γηα λα δηαηεξήζεηε ηελ νπηηθή πνηφηεηα ηνπ θεηκέλνπ θαη ησλ 
εηθφλσλ ζε έλα έγγξαθν πςειήο ζπκπίεζεο. 

 Δθαξκνγή ηνπ ABBYY PreciseScan γηα εμνκάιπλζε ραξαθηήξσλ ζε εηθφλεο 
Δπηιέμηε απηήλ ηε ξχζκηζε γηα λα εμνκαιχλεηε ραξαθηήξεο ζην έγγξαθν κε ηελ ηερλνινγία 
PreciseScan ηεο ABBYY, γηα λα πεξηνξίζεηε ηελ θνπθηδνπνίεζή ηνπο. 

Ρπζκίζεηο εηθφλαο 

Ρν έγγξαθν πνπ πξνθχπηεη, ελδέρεηαη λα είλαη αξθεηά κεγάιν, εάλ ην θείκελφ ζαο πεξηέρεη 

πνιιέο εηθφλεο ή εάλ επηιέμεηε λα απνζεθεχζεηε ηελ εηθφλα ζειίδαο καδί κε ην 

αλαγλσξηζκέλν θείκελν. Γηα λα πξνζαξκφζεηε ην κέγεζνο ηνπ αξρείνπ πνπ πξνθχπηεη θαη 

ηελ πνηφηεηα ησλ εηθφλσλ, επηιέμηε κία απφ ηηο ξπζκίζεηο απφ ηελ αλαπηπζζφκελε ιίζηα 

Ρπζκίζεηο εηθφλαο: 
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 Τςειή πνηφηεηα (γηα εθηχπσζε) 
Δπηιέμηε απηήλ ηε ξχζκηζε γηα κα δηαηεξήζεηε ηελ πνηφηεηα ησλ εηθφλσλ ή ηεο εηθφλαο 
ζειίδαο. Ζ αξρηθή αλάιπζε ηεο εηθφλαο πεγήο δηαηεξείηαη.  

 Ιζνξξνπεκέλε 
Δπηιέμηε απηήλ ηε ξχζκηζε γηα λα πεξηνξίζεηε ην κέγεζνο ηνπ αξρείνπ PDF δηαηεξψληαο 
ηελ πνηφηεηα ησλ εηθφλσλ ή ηεο εηθφλαο ζειίδαο ζε εχινγα πςειφ επίπεδν.  

 πκπαγέο κέγεζνο 
Δπηιέμηε απηήλ ηε ξχζκηζε γηα λα δεκηνπξγήζεηε έλα αξρείν PDF κηθξνχ κεγέζνπο. Ζ 
αλάιπζε ησλ εηθφλσλ θαη ηεο εηθφλαο ζειίδαο κεηψλεηαη ζηα 150 dpi, ππνβαζκίδνληαο ηελ 
πνηφηεηά ηνπο.  

 Πξνζαξκνγή…  
Δπηιέμηε απηήλ ηε ξχζκηζε γηα λα δηακνξθψζεηε ηηο δηθέο ζαο ξπζκίζεηο εηθφλαο θαη εηθφλαο 
ζειίδαο ζην πιαίζην δηαιφγνπ Πξνζαξκνζκέλεο ξπζκίζεηο.  

πκβνπιή: Δάλ δελ ζέιεηε λα δηαηεξήζεηε εηθφλεο ζην αλαγλσξηζκέλν θείκελν, 

βεβαησζείηε φηη ε ξχζκηζε Γηαηήξεζε εηθφλσλ δελ είλαη επηιεγκέλε. 

Ρπζκίζεηο γξακκαηνζεηξάο 

ηαλ απνζεθεχεηε θείκελα ζε κνξθή PDF, κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε γξακκαηνζεηξέο 

Adobe ή ηηο γξακκαηνζεηξέο Windows πνπ είλαη εγθαηαζηεκέλεο ζηνλ ππνινγηζηή ζαο. Γηα 

λα θαζνξίζεηε ηε γξακκαηνζεηξά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί, επηιέμηε έλα απφ ηα αθφινπζα 

ζηνηρεία ζηελ αλαπηπζζφκελε ιίζηα: 

 Υξήζε πξνθαζνξηζκέλσλ γξακκαηνζεηξψλ 
Πην αξρείν PDF ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απηέο νη γξακκαηνζεηξέο Adobe, γηα παξάδεηγκα: 
Times New Roman, Arial, Courier New.  

 Υξήζε γξακκαηνζεηξψλ Windows 
Πην αξρείν ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη γξακκαηνζεηξέο Windows πνπ είλαη εγθαηαζηεκέλεο ζην 
ππνινγηζηή ζαο.  

Γηα λα ελζσκαηψζεηε γξακκαηνζεηξέο ζην έγγξαθν PDF, επηιέμηε ηε ξχζκηζε 

Δλζσκάησζε γξακκαηνζεηξψλ. Έηζη εμαζθαιίδεηαη φηη νη γξακκαηνζεηξέο ηνπ εγγξάθνπ 

ζα έρνπλ παλνκνηφηππε εκθάληζε ζε φινπο ηνπο ππνινγηζηέο, αιιά ηαπηφρξνλα απμάλεηαη 

ην κέγεζνο ηνπ αξρείνπ πνπ πξνθχπηεη. Ζ επηινγή Δλζσκάησζε γξακκαηνζεηξψλ είλαη 

δηαζέζηκε κφλνλ φηαλ είλαη επηιεγκέλε ε ξχζκηζε Κείκελν θαη εηθφλεο κφλν ή ε ξχζκηζε 

Κείκελν επάλσ απφ ηελ εηθφλα ηεο ζειίδαο. 

Ρπζκίζεηο αζθαιείαο PDF 

Κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηείηε θσδηθνχο πξφζβαζεο γηα λα απνηξέπεηε ην άλνηγκα, ηελ 

εθηχπσζε ή ηελ επεμεξγαζία ηνπ δηθνχ ζαο εγγξάθνπ PDF απφ κε εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα. 

Γηα λα αιιάμεηε ηηο ξπζκίζεηο αζθαιείαο PDF, θάληε θιηθ ζην θνπκπί Ρπζκίζεηο αζθαιείαο 

PDF… θαη επηιέμηε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζέιεηε λα πξνζηαηέςεηε ην έγγξαθφ ζαο ζην 

πιαίζην δηαιφγνπ πνπ αλνίγεη.  

 Κσδηθφο πξφζβαζεο αλνίγκαηνο εγγξάθνπ 
Απηφο ν θσδηθφο πξνζηαηεχεη ην έγγξαθν PDF απφ κε–εμνπζηνδνηεκέλν άλνηγκα. Ν 
ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αλνίμεη ην έγγξαθν κφλν κεηά απφ ηελ εηζαγσγή ηνπ 
θσδηθνχ πξφζβαζεο πνπ θαζνξίζηεθε απφ ην ζπγγξαθέα. 

Γηα λα νξίζεηε έλαλ θσδηθφ πξφζβαζεο γηα ην έγγξαθφ ζαο: 

1. Δπηιέμηε ηε ξχζκηζε Απαίηεζε θσδηθνχ γηα ην άλνηγκα ηνπ εγγξάθνπ. 

2. Θάληε θιηθ ζην θνπκπί . 
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3. Ξιεθηξνινγήζηε ηνλ θσδηθφ πξφζβαζεο ζην πιαίζην δηαιφγνπ Καηαρψξεζε 
θσδηθνχ αλνίγκαηνο εγγξάθνπ θαη επηβεβαηψζηε ηνλ. 

Ν θσδηθφο πξφζβαζεο πνπ θαζνξίζαηε ζα εκθαληζηεί σο θνπθθίδεο ζην πεδίν Κσδηθφο 

αλνίγκαηνο εγγξάθνπ ηνπ πιαηζίνπ δηαιφγνπ Ρπζκίζεηο αζθαιείαο PDF. 

 Κσδηθφο εγθξίζεσλ 
Απηφο ν θσδηθφο πξνζηαηεχεη ην έγγξαθν PDF απφ κε–εμνπζηνδνηεκέλε 
επεμεξγαζία θαη εθηχπσζε, θαζψο θαη απφ ηελ αληηγξαθή ησλ πιεξνθνξηψλ ζε κηα 
άιιε εθαξκνγή. Ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εθηειέζεη ηηο ελέξγεηεο πνπ 
πεξηγξάθνληαη κφλν κεηά απφ ηελ εηζαγσγή ηνπ θσδηθνχ πξφζβαζεο πνπ 
θαζνξίζηεθε απφ ην ζπγγξαθέα. 

1. Δπηιέμηε ηε ξχζκηζε Πεξηνξηζκφο ηεο εθηχπσζεο θαη ηεο επεμεξγαζίαο ηνπ 
εγγξάθνπ θαη ησλ ξπζκίζεσλ αζθαιείαο ηνπ. 

2. Θάληε θιηθ ζην θνπκπί . 
3. Πην πιαίζην δηαιφγνπ Καηαρψξεζε θσδηθνχ εγθξίζεσλ, εηζαγάγεηε ηνλ θσδηθφ 

ζαο θαη επηβεβαηψζηε ηνλ. 

Ν θσδηθφο πξφζβαζεο πνπ θαζνξίζαηε ζα εκθαληζηεί σο θνπθθίδεο ζην πεδίν Κσδηθφο 

εγθξίζεσλ ηνπ πιαηζίνπ δηαιφγνπ Ρπζκίζεηο αζθαιείαο PDF. 

Πηε ζπλέρεηα, επηιέμηε ηηο ελέξγεηεο πνπ ζέιεηε λα επηηξέςεηε ζηνπο ρξήζηεο λα 

εθηειέζνπλ κε ην έγγξαθν PDF. Απηνί νη πεξηνξηζκνί θαζνξίδνληαη ζηελ νκάδα επηινγψλ 

Ρπζκίζεηο δηθαησκάησλ. 

o Ρα ζηνηρεία ζηελ αλαπηπζζφκελε ιίζηα Η Δθηχπσζε επηηξέπεηαη ζάο παξέρνπλ 
ηε δπλαηφηεηα λα επηηξέςεηε ή λα απαγνξεχζεηε ηελ εθηχπσζε ηνπ εγγξάθνπ. 

o Ρα ζηνηρεία ζηελ αλαπηπζζφκελε ιίζηα Οη αιιαγέο επηηξέπνληαη ζάο παξέρνπλ 
ηε δπλαηφηεηα λα επηηξέςεηε ή λα απαγνξεχζεηε ηελ επεμεξγαζία ηνπ εγγξάθνπ. 

o Δάλ ε ξχζκηζε Να επηηξέπεηαη ε αληηγξαθή θεηκέλνπ, εηθφλσλ θαη άιινπ 
πεξηερνκέλνπ είλαη επηιεγκέλε, ν ρξήζηεο ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα αληηγξαθήο ησλ 
πεξηερνκέλσλ ηνπ εγγξάθνπ PDF (θείκελν θαη εηθφλεο) ζην Ξξφρεηξν. Δάλ ζέιεηε λα 
απαγνξεχζεηε ηηο ελέξγεηεο απηνχ ηνπ ηχπνπ, βεβαησζείηε φηη απηή ε ξχζκηζε δελ 
είλαη επηιεγκέλε. 

o Δάλ είλαη επηιεγκέλε ε ξχζκηζε Να επηηξέπεηαη ζηνπο αλαγλψζηεο νζφλεο λα 
δηαβάδνπλ ην θείκελν, ν ρξήζηεο ζα είλαη ζε ζέζε λα αληηγξάςεη ην πεξηερφκελν 
ηνπ εγγξάθνπ PDF (θείκελν θεη εηθφλεο) ζην Ξξφρεηξν. Δάλ ζέιεηε λα απαγνξεχζεηε 
ηηο ελέξγεηεο απηνχ ηνπ ηχπνπ, βεβαησζείηε φηη απηή ε ξχζκηζε δελ είλαη 
επηιεγκέλε. 

 Ρα ζηνηρεία Δπίπεδν θξππηνγξάθεζεο 
ζηελ αλαπηπζζφκελε ιίζηα Δπίπεδν θξππηνγξάθεζεο ζάο επηηξέπνπλ λα θαζνξίζεηε 
ηνλ ηχπν θξππηνγξάθεζεο γηα ην έγγξαθν PDF πνπ πξνζηαηεχεηαη κε θσδηθφ πξφζβαζεο. 

o Υακειή (40 bit) – ζπκβαηφηεηα κε ην Adobe Acrobat 3.0 ή λεφηεξε 
έθδνζε θαζνξίδεη έλα ρακειφ επίπεδν θσδηθνπνίεζεο 40–bit, βαζηζκέλν ζην 
πξφηππν RC4. 

o Τςειή (128 bit) – ζπκβαηφηεηα κε ην Adobe Acrobat 5.0 ή λεφηεξε 
έθδνζε θαζνξίδεη έλα πςειφ επίπεδν θσδηθνπνίεζεο 128–bit, βαζηζκέλν ζην 
πξφηππν RC4. Υζηφζν, νη ρξήζηεο ησλ πξνεγνχκελσλ εθδφζεσλ ηνπ Adobe 
Acrobat δελ ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα αλνίγκαηνο εγγξάθσλ PDF κε θξππηνγξάθεζε 
απηνχ ηνπ ηχπνπ. 

o Τςειή (128–bit AES) – ζπκβαηφηεηα κε ην Adobe Acrobat 7.0 ή λεφηεξε 
έθδνζε θαζνξίδεη έλα πςειφ επίπεδν θσδηθνπνίεζεο 128–bit, βαζηζκέλν ζην 
πξφηππν AES. Υζηφζν, νη ρξήζηεο ησλ πξνεγνχκελσλ εθδφζεσλ ηνπ Adobe Acrobat 



Εγχειρίδιο χρήζης ABBYY FineReader 12 

80 

 

δελ ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα αλνίγκαηνο εγγξάθσλ PDF κε θξππηνγξάθεζε απηνχ 
ηνπ ηχπνπ. 

Κεγάια αξρεία έληππσλ εγγξάθσλ είλαη δχζθνιν λα νξγαλσζνχλ θαη λα δηαηεξεζνχλ θαη 

είλαη ζπρλά πξαθηηθφ ηα δεδνκέλα απηψλ ησλ αξρείσλ λα απνζεθεχνληαη ςεθηαθά. Ρα 

ςεθηαθά αξρεία έρνπλ πνιιά πιενλεθηήκαηα: δηεπθνιχλεηαη ε πξνζπέιαζε ησλ εγγξάθσλ, 

νη αλαδεηήζεηο δηαξθνχλ πνιχ ιηγφηεξν, ην αξρείν θαηαιακβάλεη πνιχ ιηγφηεξν ρψξν θαη ηα 

έγγξαθα δελ θαηαζηξέθνληαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Ρα έγγξαθα ζε ςεθηαθά αξρεία 

απνζεθεχνληαη ζπρλά ζε κνξθή PDF/A.  

Ζ κνξθή PDF/A είλαη κηα έθδνζε ηεο κνξθήο PDF πνπ παξαιείπεη νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά, 

φπσο ηελ θξππηνγξάθεζε, ην πεξηερφκελν ήρνπ θαη εηθφλαο θαη ηηο ζπλδέζεηο κε εμσηεξηθέο 

πεγέο. Ρα αξρεία PDF/A πεξηέρνπλ φια ηα δεδνκέλα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απφδνζή ηνπο 

κε ηνλ ίδην ηξφπν ζε δηαθνξεηηθέο πιαηθφξκεο. 

εκείσζε: Ζ κνξθή DjVu είλαη κηα άιιε κνξθή αξρεηνζέηεζεο εγγξάθσλ. Σξεζηκνπνηείηαη 

ζπρλά γηα ηελ απνζήθεπζε εγγξάθσλ πνπ πεξηέρνπλ πνιιέο εηθφλεο, γξαθήκαηα θαη 

ηχπνπο. Αλαηξέμηε ζηελ ελφηεηα "Απνζήθεπζε ειεθηξνληθψλ βηβιίσλ" γηα πεξηζζφηεξεο 

ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθέο κε ηελ απνζήθεπζε εγγξάθσλ ζε κνξθή DjVu. 

Απνζήθεπζε ζε PDF/A 
Δπηιέμηε ηε κνξθή απνζήθεπζεο PDF/A, εάλ ζέιεηε λα δεκηνπξγήζεηε έλα έγγξαθν PDF κε 

δπλαηφηεηα αλαδήηεζεο κε εκθάληζε φπσο εθείλε ηνπ πξσηνηχπνπ ή φηαλ ζέιεηε λα 

απνζεθεχζεηε ην έγγξαθφ ζαο ζε αξρείν. 

Γηα λα απνζεθεχεηε ην θείκελφ ζαο ζε κνξθή PDF/A:  

 Πην κελνχ Αξρείν, επηιέμηε Απνζήθεπζε εγγξάθνπ σο θαη κεηά Έγγξαθν PDF/A. 
Δλαιιαθηηθά, θάληε θιηθ ζην βέινο δίπια απφ ην θνπκπί Απνζήθεπζε ζηελ θχξηα γξακκή 
εξγαιείσλ θαη επηιέμηε Απνζήθεπζε σο έγγξαθν PDF/A…. Δάλ ε κνξθή πνπ ζέιεηε, 
δελ εκθαλίδεηαη ζηε ιίζηα, θάληε θιηθ ζηελ επηινγή Απνζήθεπζε ζε άιιεο κνξθέο… θαη 
κεηά επηιέμηε ηελ επηζπκεηή κνξθή απφ ηελ αλαπηπζζφκελε ιίζηα Απνζήθεπζε σο 
ηχπνο. 

πκβνπιή: Ξξφζζεηεο επηινγέο απνζήθεπζεο παξέρνληαη ζην πιαίζην δηαιφγνπ Δπηινγέο: 

επηιέμηε Δξγαιεία > Δπηινγέο…, θάληε θιηθ ζηελ θαξηέια Απνζήθεπζε θαη κεηά ζηελ 

θαξηέια PDF/A. 

Νη επηινγέο απνζήθεπζεο ζε απηήλ ηελ θαξηέια είλαη νκαδνπνηεκέλεο ζηηο αθφινπζεο 

θαηεγνξίεο: 

Πξνεπηιεγκέλν κέγεζνο ραξηηνχ 

Δπηιέμηε ην κέγεζνο ραξηηνχ πνπ ζέιεηε λα ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηελ απνζήθεπζε 

εγγξάθσλ ζε κνξθή PDF απφ ηελ αλαπηπζζφκελε ιίζηα. 

Λεηηνπξγία απνζήθεπζεο 

Αλάινγα κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζρεδηάδεηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην ειεθηξνληθφ ζαο 

έγγξαθν, νξίζηε κία απφ ηηο παξαθάησ επηινγέο: 

 Κείκελν θαη εηθφλεο κφλν 
Ζ επηινγή απηή απνζεθεχεη κφλν ην αλαγλσξηζκέλν θείκελν θαη ηηο εηθφλεο πνπ ζρεηίδνληαη 
κε απηφ. Ζ ζειίδα ζα είλαη πιήξσο αλαδεηήζηκε θαη ην αξρείν PDF ζα έρεη κηθξφ κέγεζνο. Ζ 
εκθάληζε ηνπ εγγξάθνπ πνπ πξνθχπηεη κπνξεί λα δηαθέξεη ειαθξά απφ ην πξσηφηππν. 
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 Κείκελν επάλσ απφ ηελ εηθφλα ηεο ζειίδαο 
Ζ επηινγή απηή απνζεθεχεη ην θφλην θαη ηηο εηθφλεο ηνπ αξρηθνχ εγγξάθνπ θαη ηνπνζεηεί 
ην αλαγλσξηζκέλν θείκελν επάλσ απφ απηά. Ππλήζσο, απηφο ν ηχπνο ησλ αξρείσλ PDF 
απαηηεί πεξηζζφηεξν ρψξν ζην δίζθν απφ ηελ επηινγή Κείκελν θαη εηθφλεο κφλν. Ρν 
έγγξαθν PDF πνπ πξνθχπηεη είλαη πιήξσο αλαδεηήζηκν. Πε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ε 
εκθάληζε ηνπ εγγξάθνπ πνπ πξνθχπηεη κπνξεί λα δηαθέξεη ειαθξά απφ ην πξσηφηππν. 

 Κείκελν θάησ απφ ηελ εηθφλα ηεο ζειίδαο 
Ζ επηινγή απηή απνζεθεχεη νιφθιεξε ηελ εηθφλα ηεο ζειίδαο σο εηθφλα θαη ηνπνζεηεί ην 
αλαγλσξηζκέλν θείκελν θάησ απφ απηήλ. Σξεζηκνπνηήζηε απηήλ ηελ επηινγή γηα λα 
δεκηνπξγήζεηε έλα πιήξσο αλαδεηήζηκν έγγξαθν, ην νπνίν δηαηεξεί αθξηβψο ηελ ίδηα 
εκθάληζε κε ην αξρηθφ. 

 Μφλν εηθφλα ζειίδαο  
Απηή ε επηινγή απνζεθεχεη ηελ εηθφλα ηεο ζειίδαο. Απηφο ν ηχπνο εγγξάθνπ PDF δελ ζα 
έρεη θακία απνιχησο δηαθνξά απφ ην αξρηθφ, σζηφζν, ην αξρείν δελ ζα είλαη αλαδεηήζηκν. 

Αλάινγα κε ηε ιεηηνπξγία απνζήθεπζεο πνπ επηιέγεηε, παξέρνληαη νξηζκέλεο απφ ηηο 

αθφινπζεο επηινγέο: 

 Γηαηήξεζε ρξσκάησλ θεηκέλνπ θαη θφληνπ 
Δπηιέμηε απηήλ ηε ξχζκηζε γηα λα δηαηεξήζεηε ην ρξψκα ηεο γξακκαηνζεηξάο θαη ηνπ 
θεηκέλνπ θαηά ηελ απνζήθεπζε ζε κνξθή PDF. 

 Γηαηήξεζε θεθαιίδσλ θαη ππνζέιηδσλ 
Γηαηεξεί ηηο θεθαιίδεο θαη ηα ππνζέιηδα ζην έγγξαθν εμφδνπ. 

 Γεκηνπξγία πεξηγξάκκαηνο 
Δπηιέμηε απηή ηελ επηινγή εάλ ζέιεηε λα δεκηνπξγήζεηε έλαλ πίλαθα πεξηερνκέλσλ απφ ηηο 
επηθεθαιίδεο ηνπ εγγξάθνπ.  

 πκπίεζε εηθφλσλ κε ρξήζε MRC 
Δπηιέμηε απηήλ ηε ξχζκηζε γηα λα δηαηεξήζεηε ηελ νπηηθή πνηφηεηα ηνπ θεηκέλνπ θαη ησλ 
εηθφλσλ ζε έλα έγγξαθν πςειήο ζπκπίεζεο. 

 Δλεξγνπνίεζε αξρείνπ PDF κε εηηθέηεο  
Δπηιέμηε απηήλ ηε ξχζκηζε γηα λα πξνζζέζεηε εηηθέηεο PDF ζην έγγξαθν PDF εμφδνπ. 
Δθηφο απφ θείκελν θαη εηθφλεο, ηα αξρεία PDF κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο 
ζρεηηθά κε ηε δνκή ηνπ εγγξάθνπ, φπσο ηα ινγηθά κέξε, νη εηθφλεο θαη νη πίλαθεο. Νη 
πιεξνθνξίεο απηέο θσδηθνπνηνχληαη ζηηο εηηθέηεο PDF. Έλα αξρείν PDF κε εηηθέηεο PDF 
κπνξεί λα αλαδξνκνινγεζεί ψζηε λα ηαηξηάδεη ζε δηαθνξεηηθά κεγέζε νζφλεο θαη ζα 
εκθαλίδεηαη ζσζηά ζε θνξεηέο ζπζθεπέο. 

 Δθαξκνγή ηνπ ABBYY PreciseScan γηα εμνκάιπλζε ραξαθηήξσλ ζε εηθφλεο 
Δπηιέμηε απηήλ ηε ξχζκηζε γηα λα εμνκαιχλεηε ραξαθηήξεο ζην έγγξαθν κε ηελ ηερλνινγία 
PreciseScan ηεο ABBYY, γηα λα πεξηνξίζεηε ηελ θνπθηδνπνίεζή ηνπο. 

Ρπζκίζεηο εηθφλαο 

Ρν έγγξαθν πνπ πξνθχπηεη, ελδέρεηαη λα είλαη αξθεηά κεγάιν, εάλ ην θείκελφ ζαο πεξηέρεη 

πνιιέο εηθφλεο ή εάλ επηιέμεηε λα απνζεθεχζεηε ηελ εηθφλα ζειίδαο καδί κε ην 

αλαγλσξηζκέλν θείκελν. Γηα λα πξνζαξκφζεηε ην κέγεζνο ηνπ αξρείνπ πνπ πξνθχπηεη θαη 

ηελ πνηφηεηα ησλ εηθφλσλ, επηιέμηε κία απφ ηηο ξπζκίζεηο απφ ηελ αλαπηπζζφκελε ιίζηα 

Ρπζκίζεηο εηθφλαο: 

 Τςειή πνηφηεηα (γηα εθηχπσζε) 
Δπηιέμηε απηήλ ηε ξχζκηζε γηα κα δηαηεξήζεηε ηελ πνηφηεηα ησλ εηθφλσλ ή ηεο εηθφλαο 
ζειίδαο. Ζ αξρηθή αλάιπζε ηεο εηθφλαο πεγήο δηαηεξείηαη.  

 Ιζνξξνπεκέλε 
Δπηιέμηε απηήλ ηε ξχζκηζε γηα λα πεξηνξίζεηε ην κέγεζνο ηνπ αξρείνπ PDF δηαηεξψληαο 
ηελ πνηφηεηα ησλ εηθφλσλ ή ηεο εηθφλαο ζειίδαο ζε εχινγα πςειφ επίπεδν. 
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 πκπαγέο κέγεζνο 
Δπηιέμηε απηήλ ηε ξχζκηζε γηα λα δεκηνπξγήζεηε έλα αξρείν PDF κηθξνχ κεγέζνπο. Ζ 
αλάιπζε ησλ εηθφλσλ θαη ηεο εηθφλαο ζειίδαο κεηψλεηαη ζηα 150 dpi, ππνβαζκίδνληαο ηελ 
πνηφηεηά ηνπο. 

 Πξνζαξκνγή…  
Δπηιέμηε απηήλ ηε ξχζκηζε γηα λα δηακνξθψζεηε ηηο δηθέο ζαο ξπζκίζεηο εηθφλαο θαη εηθφλαο 
ζειίδαο ζην πιαίζην δηαιφγνπ Πξνζαξκνζκέλεο ξπζκίζεηο. 

πκβνπιή: Δάλ δελ ζέιεηε λα δηαηεξήζεηε εηθφλεο ζην αλαγλσξηζκέλν θείκελν, 

βεβαησζείηε φηη ε ξχζκηζε Γηαηήξεζε εηθφλσλ δελ είλαη επηιεγκέλε. 

Ρν ABBYY FineReader ζάο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζαξψλεηε έληππα βηβιία θαη λα ηα 

κεηαηξέπεηε ζηηο κνξθέο EPUB, FB2 θαη DjVu. Θα είζηε ζε ζέζε λα δηαβάζεηε ηα 

δεκηνπξγνχκελα ειεθηξνληθά βηβιία ζε tablet, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ iPad θαη ζε άιιεο 

θηλεηέο ζπζθεπέο θαη λα ηα κεηαθνξηψζεηε ζην δηθφ ζαο ινγαξηαζκφ Kindle.com. 

εκείσζε: Κπνξείηε επίζεο λα απνζεθεχζεηε έλα ειεθηξνληθφ βηβιίν ζε κνξθή HTML. Γηα 

ιεπηνκέξεηεο, αλαηξέμηε ζηελ ελφηεηα "Απνζήθεπζε ζε HTML." 

Απνζήθεπζε ζε κνξθή FB2 ή EPUB 
Γηα λα απνζεθεχζεηε ην θείκελφ ζαο ζε κνξθή FB2 ή EPUB: 

 Θάληε θιηθ ζην βέινο δίπια απφ ην θνπκπί Απνζήθεπζε ζηελ θχξηα γξακκή εξγαιείσλ θαη 
κεηά επηιέμηε Απνζήθεπζε σο FB2... ή Απνζήθεπζε σο Electronic Publication 
(EPUB)…. Δάλ ε κνξθή πνπ ζέιεηε, δελ εκθαλίδεηαη ζηε ιίζηα, θάληε θιηθ ζηελ επηινγή 
Απνζήθεπζε ζε άιιεο κνξθέο… θαη κεηά επηιέμηε ηελ επηζπκεηή κνξθή απφ ηελ 
αλαπηπζζφκελε ιίζηα Απνζήθεπζε σο ηχπνο. Δλαιιαθηηθά, ζην κελνχ Αξρείν, θάληε 
θιηθ ζηελ επηινγή Απνζήθεπζε εγγξάθνπ σο θαη κεηά επηιέμηε FictionBook (FB2) ή 
Electronic Publication (EPUB).  

Κπνξείηε λα νξίζεηε πξφζζεηεο επηινγέο απνζήθεπζεο ζηελ θαξηέια Απνζήθεπζε > 

FB2/EPUB ηνπ πιαηζίνπ δηαιφγνπ Δπηινγέο (Δξγαιεία > Δπηινγέο… > Απνζήθεπζε > 

FB2/EPUB). 

Απηή ε θαξηέια παξέρεη ηηο εμήο επηινγέο: 

Ρπζκίζεηο εηθφλαο 

Δάλ ην θείκελφ ζαο πεξηέρεη πνιιέο θσηνγξαθίεο, ην αξρείν πνπ ζα δεκηνπξγεζεί ζα είλαη 

ζρεηηθά κεγάιν. Ζ πνηφηεηα ησλ θσηνγξαθηψλ θαη ην κέγεζνο ηνπ δεκηνπξγνχκελνπ 

αξρείνπ κπνξνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ κέζσ ησλ επηινγψλ ηεο αλαπηπζζφκελεο ιίζηαο 

Ρπζκίζεηο εηθφλαο. 

πκβνπιή: 

 Γηα λα νξίζεηε ηηο δηθέο ζαο ξπζκίζεηο εηθφλαο, επηιέμηε Πξνζαξκνγή…. Πην πιαίζην 
δηαιφγνπ Πξνζαξκνζκέλεο ξπζκίζεηο, δηακνξθψζηε ηηο απαηηνχκελεο ξπζκίζεηο θαη 
θάληε θιηθ ζην θνπκπί OK. 

 Δάλ δελ ζέιεηε λα δηαηεξήζεηε εηθφλεο ζην αλαγλσξηζκέλν θείκελν, βεβαησζείηε φηη ε 
ξχζκηζε Γηαηήξεζε εηθφλσλ δελ είλαη επηιεγκέλε. 

Γηάηαμε εγγξάθνπ 

Αλάινγα κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζρεδηάδεηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην ειεθηξνληθφ ζαο 

έγγξαθν, νξίζηε κία απφ ηηο παξαθάησ επηινγέο: 
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 Μνξθνπνηεκέλν θείκελν 
Γηαηεξεί ηηο παξαγξάθνπο, αιιά φρη ηηο αθξηβείο ζέζεηο ησλ αληηθεηκέλσλ θαη ην δηάζηηρν. 
Ρν απνηέιεζκα είλαη έλα ζπλερέο, αξηζηεξά ζηνηρηζκέλν θείκελν (ηα θείκελα πνπ 
εθηππψλνληαη απφ δεμηά πξνο ηα αξηζηεξά ζηνηρίδνληαη δεμηά). 
εκείσζε: Νπνηνδήπνηε θαηαθφξπθν θείκελν πξνβάιιεηαη νξηδφληηα φηαλ είλαη επηιεγκέλε 
απηή ε ξχζκηζε. 

 Απιφ θείκελν 
Γελ δηαηεξεί ηε κνξθνπνίεζε ηνπ θεηκέλνπ. 

Υξήζε πξψηεο ζειίδαο σο εμψθπιιν 

Κε ηελ επηινγή απηήο ηεο ξχζκηζεο, ε πξψηε ζειίδα ηνπ εγγξάθνπ ηνπνζεηείηαη ζην 

εμψθπιιν ηνπ ειεθηξνληθνχ βηβιίνπ. 

Ρπζκίζεηο EPUB 

Κπνξείηε λα επηιέμεηε ηελ έθδνζε ηεο κνξθήο EPUB πνπ ζέιεηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε.  

Θαηά ηελ απνζήθεπζε ζε κνξθή EPUB, κπνξείηε επηπιένλ λα απνζεθεχζεηε ηηο 

γξακκαηνζεηξέο θαη ηα κεγέζε γξακκαηνζεηξάο επηιέγνληαο Απνζήθεπζε 

γξακκαηνζεηξψλ θαη κεγεζψλ γξακκαηνζεηξψλ. Δπηιέμηε ηε ξχζκηζε Δλζσκάησζε 

γξακκαηνζεηξψλ γηα λα ελζσκαηψζεηε ηηο γξακκαηνζεηξέο ηνπ εγγξάθνπ ζην 

δεκηνπξγνχκελν ειεθηξνληθφ βηβιίν. 

Απνζήθεπζε ζην DjVu 
Γηα λα απνζεθεχζεηε ην θείκελφ ζαο ζε κνξθή DjVu:  

 Πην κελνχ Αξρείν, θάληε θιηθ ζηελ επηινγή Απνζήθεπζε εγγξάθνπ σο θαη κεηά 
επηιέμηε Έγγξαθν DjVu. Δλαιιαθηηθά, θάληε θιηθ ζην βέινο δίπια απφ ην θνπκπί 
Απνζήθεπζε ζηελ θχξηα γξακκή εξγαιείσλ θαη επηιέμηε Απνζήθεπζε σο DjVu. Δάλ ε 
κνξθή πνπ ζέιεηε, δελ εκθαλίδεηαη ζηε ιίζηα, θάληε θιηθ ζηελ επηινγή Απνζήθεπζε ζε 
άιιεο κνξθέο… θαη κεηά επηιέμηε ηελ επηζπκεηή κνξθή απφ ηελ αλαπηπζζφκελε ιίζηα 
Απνζήθεπζε σο ηχπνο. 

πκβνπιή: Κπνξείηε λα νξίζεηε πξφζζεηεο επηινγέο απνζήθεπζεο ζηελ θαξηέια DjVu ζην 

πιαίζην δηαιφγνπ Δπηινγέο (Δξγαιεία > Δπηινγέο… > Απνζήθεπζε > DjVu). 

Απηή ε θαξηέια παξέρεη ηηο εμήο επηινγέο: 

Λεηηνπξγία απνζήθεπζεο 

Αλάινγα κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζρεδηάδεηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην ειεθηξνληθφ ζαο 

έγγξαθν, νξίζηε κία απφ ηηο παξαθάησ επηινγέο: 

 Κείκελν θάησ απφ ηελ εηθφλα ηεο ζειίδαο 
Απνζεθεχεη ηελ εηθφλα ηεο ζειίδαο θαη ηνπνζεηεί ην αλαγλσξηζκέλν θείκελν ζε μερσξηζηφ 
αφξαην επίπεδν θάησ απφ ηελ εηθφλα. Θαη' απηφλ ηνλ ηξφπν πξνθχπηεη έλα έγγξαθν DjVu 
κε δπλαηφηεηα αλαδήηεζεο, ην νπνίν έρεη ζρεδφλ ηελ ίδηα εκθάληζε κε ην πξσηφηππν. 

 Μφλν εηθφλα ζειίδαο  
Απνζεθεχεη ηελ εηθφλα ηεο ζειίδαο. Ρν έγγξαθν εμφδνπ έρεη ζρεδφλ ίδηα εκθάληζε κε ην 
πξσηφηππν, αιιά ην θείκελν ζην έγγξαθν δελ ππνζηεξίδεη δπλαηφηεηα αλαδήηεζεο. 

Πνιιαπιά επίπεδα 

Ζ κνξθή DjVu ρξεζηκνπνηεί κηα εηδηθή ηερληθή ζπκπίεζεο πνπ δηαρσξίδεη κηα εηθφλα ζειίδαο 

ζε επίπεδα θαη εθαξκφδεη δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο ζπκπίεζεο ζε θαζέλα απφ απηά. Πχκθσλα 

κε ηηο πξνεπηιεγκέλεο ξπζκίζεηο, ην ABBYY FineReader πξνζδηνξίδεη απηφκαηα αλ πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζε κηα ζειίδα ζπκπίεζε πνιιαπιψλ επηπέδσλ. Γηα λα ελεξγνπνηήζεηε ή λα 
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απελεξγνπνηήζεηε ηε ζπκπίεζε πνιιαπιψλ επηπέδσλ γηα έλα έγγξαθν, επηιέμηε ή 

απνεπηιέμηε ηε ξχζκηζε Απηφκαηα ζηελ αλαπηπζζφκελε ιίζηα Πνιιαπιά επίπεδα. 

Ρπζκίζεηο εηθφλαο 

Δάλ ην θείκελφ ζαο πεξηέρεη πνιιέο εηθφλεο, ην αξρείν πνπ ζα δεκηνπξγεζεί ζα είλαη αξθεηά 

κεγάιν. Ζ πνηφηεηα ησλ θσηνγξαθηψλ θαη ην κέγεζνο ηνπ δεκηνπξγνχκελνπ αξρείνπ 

κπνξνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ κέζσ ησλ επηινγψλ ηεο αλαπηπζζφκελεο ιίζηαο Ρπζκίζεηο 

εηθφλαο. 

πκβνπιή: Γηα λα νξίζεηε ηηο δηθέο ζαο ξπζκίζεηο εηθφλαο, επηιέμηε Πξνζαξκνγή…. Πην 

πιαίζην δηαιφγνπ Πξνζαξκνζκέλεο ξπζκίζεηο, επηιέμηε ηηο απαηηνχκελεο ξπζκίζεηο θαη 

θάληε θιηθ ζην θνπκπί OK. 

Γηα λα απνζεθεχζεηε ην θείκελφ ζαο ζε κνξθή HTML:  

 Θάληε θιηθ ζην βέινο δίπια απφ ην θνπκπί Απνζήθεπζε ζηελ θχξηα γξακκή εξγαιείσλ θαη 
επηιέμηε Απνζήθεπζε σο HTML.... Δάλ ε κνξθή πνπ ζέιεηε, δελ εκθαλίδεηαη ζηε ιίζηα, 
θάληε θιηθ ζηελ επηινγή Απνζήθεπζε ζε άιιεο κνξθέο… θαη κεηά επηιέμηε ηελ 
επηζπκεηή κνξθή απφ ηελ αλαπηπζζφκελε ιίζηα Απνζήθεπζε σο ηχπνο. Δλαιιαθηηθά, 
ζην κελνχ Αξρείν, θάληε θιηθ ζηελ επηινγή Απνζήθεπζε εγγξάθνπ σο θαη κεηά 
επηιέμηε Έγγξαθν HTML.  

πκβνπιή: Ξξφζζεηεο επηινγέο απνζήθεπζεο παξέρνληαη ζην πιαίζην δηαιφγνπ Δπηινγέο: 

επηιέμηε Δξγαιεία > Δπηινγέο…, θάληε θιηθ ζηελ θαξηέια Απνζήθεπζε θαη κεηά θάληε 

θιηθ ζηελ θαξηέια HTML. 

Νη επηινγέο απνζήθεπζεο ζε απηήλ ηελ θαξηέια είλαη νκαδνπνηεκέλεο ζηηο αθφινπζεο 

θαηεγνξίεο: 

Γηάηαμε εγγξάθνπ 

Αλάινγα κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζρεδηάδεηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην ειεθηξνληθφ ζαο 

έγγξαθν, νξίζηε κία απφ ηηο παξαθάησ επηινγέο: 

 Δπέιηθηε δηάηαμε 
Ξαξάγεη έλα έγγξαθν ην νπνίν δηαηεξεί ηε κνξθνπνίεζε ηνπ αξρηθνχ. Ρν έγγξαθν εμφδνπ 
κπνξεί λα ππνζηεί εχθνια επεμεξγαζία. 

 Μνξθνπνηεκέλν θείκελν 
Γηαηεξεί ηηο γξακκαηνζεηξέο, ηα κεγέζε ησλ γξακκαηνζεηξψλ θαη ηηο παξαγξάθνπο, αιιά 
δελ δηαηεξεί ηηο αθξηβείο ζέζεηο ησλ αληηθεηκέλσλ ζηε ζειίδα ή ην δηάζηηρν. Πην θείκελν 
πνπ πξνθχπηεη εθαξκφδεηαη αξηζηεξή ζηνίρηζε. (Πηα θείκελα πνπ δηαβάδνληαη απφ ηα δεμηά 
πξνο ηα αξηζηεξά εθαξκφδεηαη δεμηά ζηνίρηζε). 

εκείσζε: Πε απηήλ ηε ιεηηνπξγία, ηα θαηαθφξπθα θείκελα αιιάδνπλ ζε νξηδφληηα. 

 Απιφ θείκελν 
Απηή ε ιεηηνπξγία δελ δηαηεξεί ηε κνξθνπνίεζε. 

Υξήζε CSS 

Δπηιέμηε απηήλ ηε ξχζκηζε γηα λα απνζεθεχζεηε ην αξρείν ζηε κνξθή HTML 4, ε νπνία 

επηηξέπεη ηε δηαηήξεζε ηεο δηάηαμεο ηνπ εγγξάθνπ ρξεζηκνπνηψληαο έλα πίλαθα ζηπι 

ελζσκαησκέλν ζην αξρείν HTML. 

Ρπζκίζεηο θεηκέλνπ 
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 Γηαηήξεζε αιιαγψλ γξακκήο 
Γηαηεξεί ηελ αξρηθή δηάηαμε ησλ γξακκψλ. ηαλ δελ είλαη ελεξγνπνηεκέλε απηή ε επηινγή, 
ην αλαγλσξηζκέλν θείκελν απνζεθεχεηαη σο κία γξακκή ζην έγγξαθν HTML. 

 Γηαηήξεζε ρξσκάησλ θεηκέλνπ θαη θφληνπ 
Γηαηεξεί ην αξρηθφ ρξψκα ησλ γξακκάησλ. 

 Γηαηήξεζε θεθαιίδσλ θαη ππνζέιηδσλ 
Γηαηεξεί ηηο θεθαιίδεο θαη ηα ππνζέιηδα ζην έγγξαθν εμφδνπ. 

Ρπζκίζεηο εηθφλαο 

Ρα έγγξαθα πνπ πεξηιακβάλνπλ κεγάιν πιήζνο εηθφλσλ δηαζέηνπλ πνιχ κεγάιν κέγεζνο. 

Γηα λα κεηψζεηε ην κέγεζνο ηνπ εγγξάθνπ, επηιέμηε ηελ επηζπκεηή ξχζκηζε ζηελ 

αλαπηπζζφκελε ιίζηα. 

πκβνπιή: 

 Γηα λα αιιάμεηε ηηο παξακέηξνπο απνζήθεπζεο ησλ εηθφλσλ, θάληε θιηθ ζηελ επηινγή 
Πξνζαξκνγή…. Πην πιαίζην δηαιφγνπ Πξνζαξκνζκέλεο ξπζκίζεηο, επηιέμηε ηηο 
επηζπκεηέο παξακέηξνπο θαη θάληε θιηθ ζην θνπκπί OK. 

 Δάλ δελ ζέιεηε λα δηαηεξήζεηε εηθφλεο ζην αλαγλσξηζκέλν θείκελν, βεβαησζείηε φηη ε 
ξχζκηζε Γηαηήξεζε εηθφλσλ δελ είλαη επηιεγκέλε. 

Κσδηθνπνίεζε 

Ρν ABBYY FineReader αληρλεχεη απηφκαηα ηελ θσδηθνζειίδα. Γηα λα αιιάμεηε ηελ 

θσδηθνζειίδα ή ηνλ ηχπν ηεο, επηιέμηε ηελ επηζπκεηή θσδηθνζειίδα ή ηνλ ηχπν ηεο 

θσδηθνζειίδαο απφ ηελ αλαπηπζζφκελε ιίζηα ζηελ Κσδηθνπνίεζε. 

Ρπζκίζεηο βηβιίνπ 

Δπηιέμηε ηε ξχζκηζε Γεκηνπξγία πίλαθα πεξηερνκέλσλ θαη ρξήζε ηνπ γηα δηαίξεζε 

ηνπ βηβιίνπ ζε αξρεία φηαλ κεηαηξέπεηε έλα έληππν βηβιίν ζε ειεθηξνληθή κνξθή. Ρν 

ABBYY FineReader κπνξεί λα απνζεθεχζεη απηφκαηα θεθάιαηα βηβιίσλ ζε μερσξηζηά αξρεία 

HTML θαη λα αλαδεκηνπξγεί ζπλδέζεηο κε απηά ζηνλ πίλαθα πεξηερνκέλσλ. Κπνξείηε επίζεο 

λα δηαρσξίζεηε ην έγγξαθν ζε μερσξηζηά αξρεία HTML κε βάζε ηηο επηθεθαιίδεο επηπέδνπ 1 

ή επηπέδνπ 2. 

Απνζήθεπζε εηθφλαο κηαο ζειίδαο 
Ρν ABBYY FineReader ζάο επηηξέπεη λα απνζεθεχεηε εηθφλεο ζειίδαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζαξψζεσλ.  

Γηα λα απνζεθεχζεηε κία ή πεξηζζφηεξεο εηθφλεο: 

1. Δπηιέμηε ηηο ζειίδεο ζην παξάζπξν ειίδεο.  
2. Πην κελνχ Αξρείν, θάληε θιηθ ζηελ επηινγή Απνζήθεπζε ζειίδσλ σο εηθφλεο…  
3. Πην πιαίζην δηαιφγνπ πνπ αλνίγεη, επηιέμηε ην δίζθν θαη ην θάθειν γηα ηελ απνζήθεπζε ηνπ 

αξρείνπ.  
4. Δπηιέμηε κηα κνξθή γξαθηθψλ ζηελ νπνία ζέιεηε λα απνζεθεχζεηε ηελ εηθφλα.  

εκαληηθφ! Δάλ ζέιεηε λα απνζεθεχζεηε πνιιαπιέο ζειίδεο ζε έλα αξρείν, επηιέμηε ηε 

κνξθή TIF θαη θαηφπηλ επηιέμηε Απνζήθεπζε σο αξρείν εηθφλαο πνιιψλ ζειίδσλ. 

5. Θαζνξίζηε ην φλνκα ηνπ αξρείνπ θαη θάληε θιηθ ζηελ επηινγή Απνζήθεπζε. 
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πκβνπιή: Θαηά ηελ απνζήθεπζε, κπνξείηε λα επηιέμεηε ηε κνξθή ηεο εηθφλαο θαη ηε 

κέζνδν ζπκπίεζεο. Ζ ζπκπίεζε ηεο εηθφλαο ζάο επηηξέπεη λα κεηψζεηε ην κέγεζνο ηνπ 

αξρείνπ. Νη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ζπκπίεζε ηεο εηθφλαο δηαθέξνπλ αλάινγα 

κε ην ξπζκφ ζπκπίεζεο θαη ηελ απψιεηα ησλ δεδνκέλσλ. Γχν παξάγνληεο θαζνξίδνπλ ηελ 

επηινγή ηεο κεζφδνπ ζπκπίεζεο: ε πνηφηεηα ηεο εηθφλαο πνπ πξνθχπηεη θαη ην κέγεζνο ηνπ 

αξρείνπ. 

Ρν ABBYY FineReader ζάο επηηξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηε ηηο αθφινπζεο κεζφδνπο ζπκπίεζεο:  

 ZIP  
Απνηξέπεη ηελ απψιεηα δεδνκέλσλ θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα εηθφλεο νη νπνίεο πεξηέρνπλ 
κεγάια ηκήκαηα ελφο ρξψκαηνο. Γηα παξάδεηγκα, απηή ε κέζνδνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα 
ζηηγκηφηππα νζφλεο θαη αζπξφκαπξεο εηθφλεο.  

 JPEG  
Σξεζηκνπνηείηαη γηα εηθφλεο ζε ηφλνπο ηνπ γθξη θαη έγρξσκεο εηθφλεο, φπσο θσηνγξαθίεο. 
Απηή ε κέζνδνο παξέρεη ζπκπίεζε πςειήο ππθλφηεηαο αιιά νδεγεί ζε απψιεηα δεδνκέλσλ 
θαη ρακειφηεξε πνηφηεηα εηθφλαο (ζνιά πεξηγξάκκαηα θαη θησρή παιέηα ρξσκάησλ).  

 CCITT Οκάδα 4  
Θακία απψιεηα δεδνκέλσλ. Σξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο γηα αζπξφκαπξεο εηθφλεο πνπ 
δεκηνπξγνχληαη ζε πξνγξάκκαηα γξαθηθψλ ή ζαξσκέλεο εηθφλεο. Ζ ζπκπίεζε CCITT 
Οκάδα 4 είλαη κηα επξέσο δηαδεδνκέλε κέζνδνο ζπκπίεζεο πνπ εθαξκφδεηαη ζε φινπο 
ηνπο ηχπνπο εηθφλσλ.  

 Packbits  
Θακία απψιεηα δεδνκέλσλ. Σξεζηκνπνηείηαη γηα ζαξσκέλεο αζπξφκαπξεο εηθφλεο.  

 LZW  
Θακία απψιεηα δεδνκέλσλ. Σξεζηκνπνηείηαη γηα γξαθηθά θαη εηθφλεο ζε ηφλνπο ηνπ γθξη. 

Νη ξπζκίζεηο ζηελ θαξηέια Απνζήθεπζε > PDF ηνπ πιαηζίνπ δηαιφγνπ Δπηινγέο 

(Δξγαιεία > Δπηινγέο) ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ απνζήθεπζε εηθφλσλ ζειίδαο ζε PDF 

κφλν εηθφλαο. 

Απνζηνιή απνηειεζκάησλ OCR κέζσ e–mail 
Κε ην ABBYY FineReader κπνξείηε λα ζηέιλεηε κε e–mail απνηειέζκαηα αλαγλψξηζεο ζε 

νπνηεζδήπνηε ππνζηεξηδφκελεο κνξθέο εμαηξνπκέλεο ηεο κνξθήο HTML.  

Γηα λα απνζηείιεηε έλα έγγξαθν κέζσ e–mail:  

1. Πην κελνχ Αξρείν, θάληε θιηθ ζηελ επηινγή E–mail > Έγγξαθν… 
2. Πην πιαίζην δηαιφγνπ πνπ αλνίγεη, επηιέμηε:  

o ηε κνξθή ζηελ νπνία ζα πξέπεη λα απνζεθεπηεί ην έγγξαθν  
o κία απφ ηηο επηινγέο απνζήθεπζεο: απνζήθεπζε φισλ ησλ ζειίδσλ ζε έλα αξρείν, 

απνζήθεπζε θάζε ζειίδαο ζε μερσξηζηφ αξρείν ή δηαρσξηζκφο ηνπ εγγξάθνπ ζε 
αξρεία κε βάζε θελέο ζειίδεο 

3. Θάληε θιηθ ζην θνπκπί OK. Θα δεκηνπξγεζεί έλα κήλπκα e–mail κε ην(ηα) ζπλεκκέλν(α) 
αξρείν(α). Θαζνξίζηε ηνλ παξαιήπηε θαη ζηείιηε ην κήλπκα. 

Κπνξείηε επίζεο λα απνζηείιεηε ηηο εηθφλεο ησλ ζειίδσλ ηνπ εγγξάθνπ κέζσ e–mail.  

Γηα λα ζηείιεηε εηθφλεο κέζσ e–mail: 

1. Πην κελνχ Αξρείν, θάληε θιηθ ζηελ επηινγή E–mail > Δηθφλεο… 
2. Πην πιαίζην δηαιφγνπ πνπ αλνίγεη, επηιέμηε: 

o ηε κνξθή ζηελ νπνία ζα πξέπεη λα απνζεθεπηεί ην έγγξαθν 
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o Απνζηνιή σο αξρείν εηθφλαο πνιιψλ ζειίδσλ εάλ ζέιεηε λα ζηείιεηε ηηο 
εηθφλεο σο αξρείν πνιιαπιψλ ζειίδσλ 

3. Θάληε θιηθ ζην θνπκπί OK. Θα δεκηνπξγεζεί έλα κήλπκα e–mail κε ζπλεκκέλν(α) ην(ηα) 
αξρείν(α). Θαζνξίζηε απιψο ηνλ παξαιήπηε θαη ζηείιηε ην κήλπκα.  

Κε ην ABBYY FineReader κπνξείηε λα ζηέιλεηε κέζσ e–mail ηα απνηειέζκαηα αλαγλψξηζεο 

ζην δηαθνκηζηή Kindle.com, φπνπ απηά κεηαηξέπνληαη ζηε κνξθή Kindle θαη είλαη δηαζέζηκα 

γηα ιήςε ζηε δηθή ζαο ζπζθεπή Kindle.  

εκαληηθφ! Γηα λα ρξεζηκνπνηήζεηε απηήλ ηε ιεηηνπξγία, ρξεηάδεζηε έλα ινγαξηαζκφ 

Kindle ζην Kindle.com. 

1. Θάληε θιηθ ζην βέινο δίπια απφ ην θνπκπί Απνζήθεπζε ζηελ θχξηα γξακκή εξγαιείσλ θαη 
επηιέμηε Απνζηνιή ζην Kindle…. 

2. Νξίζηε:  
o ηε δηεχζπλζε ηνπ δηθνχ ζαο ινγαξηαζκνχ Kindle,  
o κία απφ ηηο επηινγέο απνζήθεπζεο: απνζήθεπζε φισλ ησλ ζειίδσλ ζε έλα αξρείν, 

απνζήθεπζε θάζε ζειίδαο ζε μερσξηζηφ αξρείν ή δηαρσξηζκφο ηνπ εγγξάθνπ ζε 
αξρεία κε βάζε θελέο ζειίδεο, 

o ην φλνκα ηνπ αξρείνπ. 
3. Θάληε θιηθ ζην θνπκπί OK.  

Θα δεκηνπξγεζεί έλα κήλπκα e–mail κε έλα ζπλεκκέλν. Πηείιηε απηφ ην κήλπκα e–mail 
ζην Kindle.com θαη ην αξρείν πνπ έρεη κεηαηξαπεί, ζα είλαη ζχληνκα δηαζέζηκν γηα ιήςε 
ζηε δηθή ζαο ζπζθεπή Kindle. 
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Δξγαζία κε δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο απνζήθεπζεο 
θαη Microsoft SharePoint 

Νη δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο απνζήθεπζεο απνηεινχλ έλα εμαηξεηηθφ ηξφπν γηα λα πεξηνξίζεηε 

ηε ρξήζε ηνπ ζθιεξνχ ζαο δίζθνπ, λα πξνζαηεχζεηε ηα δεδνκέλα ζαο θαη λα δηαζθαιίζεηε 

ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζήο ζαο ζηα αξρεία ζαο νπνηεδήπνηε ηα ρξεηάδεζηε. Ρν ABBYY 

FineReader ζάο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα κεηαθνξηψλεηε δεδνκέλα απφ αλαγλσξηζκέλα 

έγγξαθα ζε δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο απνζήθεπζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Dropbox, 

SkyDrive θαη Google Drive. Κπνξείηε λα πξνζπειαχλεηε εχθνια ηηο δηθέο ζαο δηαδηθηπαθέο 

ζέζεηο απνζήθεπζεο απφ ηα πιαίζηα δηαιφγνπ αλνίγκαηνο θαη απνζήθεπζεο ζην ABBYY 

FineReader. 

Κπνξείηε επίζεο λα κεηαθνξηψλεηε αλαγλσξηζκέλα δεδνκέλα ζε ηζηνζειίδεο θαη 

ειεθηξνληθέο βηβιηνζήθεο. 

Δξγαζία κε δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο απνζήθεπζεο 
Ρν ABBYY FineReader ζάο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα αλνίγεηε εηθφλεο θαη αξρεία PDF απφ 

δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο απνζήθεπζεο θαη λα απνζεθεχεηε ηα αλαγλσξηζκέλα θείκελα ζε 

δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο απνζήθεπζεο, φπσο ην Dropbox, ην SkyDrive ή ην Google Drive. 

Κπνξείηε λα πξνζπειαχλεηε εχθνια ηηο δηθέο ζαο δηαδηθηπαθέο ζέζεηο απνζήθεπζεο απφ ηα 

πιαίζηα δηαιφγνπ αλνίγκαηνο θαη απνζήθεπζεο ζην ABBYY FineReader. 

Γηα λα αλνίμεηε κηα εηθφλα ή έλα αξρείν PDF απφ κηα δηαδηθηπαθή ζέζε απνζήθεπζεο: 

1. Πν ABBYY FineReader, θάληε θιηθ ζηελ επηινγή Άλνηγκα ή Άλνηγκα αξρείνπ PDF ή 
εηθφλαο… ζην κελνχ Αξρείν. 

2. Πην πιαίζην δηαιφγνπ Άλνηγκα εηθφλαο, θάληε θιηθ ζηελ θαξηέια Αγαπεκέλα ή 
Πξφζθαηεο ηνπνζεζίεο θαη επηιέμηε κηα επηζπκεηή ππεξεζία απνζήθεπζεο.  

 

3. Δπηιέμηε έλα ή πεξηζζφηεξα αξρεία εηθφλαο. 
4. Πηελ πεξίπησζε ελφο πνιπζέιηδνπ εγγξάθνπ, νξίζηε κηα πεξηνρή ζειίδσλ. 
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5. Δλεξγνπνηήζηε ηελ επηινγή Απηφκαηε επεμεξγαζία ησλ ζειίδσλ θαζψο 
πξνζηίζεληαη, εάλ ρξεηάδεηαη. 
πκβνπιή: Θάληε θιηθ ζην θνπκπί Δπηινγέο…, εάλ ζέιεηε λα επηιέμεηε ξπζκίζεηο 
επεμεξγαζίαο θαη πξν–επεμεξγαζίαο. Γηα παξάδεηγκα, κπνξείηε λα ξπζκίζεηε ην πξφγξακκα 
λα δηνξζψλεη νξηζκέλα ειαηηψκαηα εηθφλαο, λα αλαιχεη εηθφλεο ή λα δηαβάδεη εηθφλεο θαζψο 
απηέο πξνζηίζεληαη. Γηα ιεπηνκέξεηεο, αλαηξέμηε ζηελ ελφηεηα "Δπηινγέο ζάξσζεο θαη 
αλνίγκαηνο." 

εκείσζε: Δάλ είλαη αλνηθηφ έλα έγγξαθν ABBYY FineReader, νη εηθφλεο ζειίδαο ζα 

επηζπλαθζνχλ ζην ηέινο ηνπ εγγξάθνπ. Γηαθνξεηηθά, ζα δεκηνπξγεζεί έλα λέν έγγξαθν 

ABBYY FineReader.  

Κε παξφκνην ηξφπν κπνξείηε λα απνζεθεχεηε αλαγλσξηζκέλα θείκελα ζε δηαδηθηπαθέο 

ππεξεζίεο απνζήθεπζεο. 

Απνζήθεπζε απνηειεζκάησλ ζην Microsoft SharePoint 
Ρν ABBYY FineReader ζάο επηηξέπεη λα απνζεθεχεηε αλαγλσξηζκέλν θείκελν ζε έλαλ πφξν 

δηθηχνπ — ηζηνζειίδα, ειεθηξνληθή βηβιηνζήθε, θ.ιπ. 

Γηα ηελ απνζήθεπζε ηνπ αλαγλσξηζκέλνπ θεηκέλνπ ζην Microsoft SharePoint: 

1. Θάλεηε θιηθ ζε έλα ζηνηρείν κελνχ ή έλα θνπκπί γξακκήο εξγαιείσλ πνπ απνζεθεχεη ην 
έγγξαθν ζηελ επηζπκεηή κνξθή. 

2. Πην πιαίζην δηαιφγνπ πνπ αλνίγεη, νξίζηε ην φλνκα ηνπ αξρείνπ θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ 
θαθέινπ δηθηχνπ ζηνλ νπνίν ζέιεηε λα ην απνζεθεχζεηε. 
πκβνπιή: Θάλεηε θιηθ ζην ζηνηρείν Δπηινγέο κνξθήο…, εάλ ζέιεηε λα αιιάμεηε ηηο 
επηινγέο απνζήθεπζεο γηα ην αξρείν. 

3. Πηελ πεξίπησζε ελφο πνιπζέιηδνπ αξρείνπ επηιέμηε ηηο επηζπκεηέο επηινγέο απνζήθεπζεο 
απφ ηελ αλαπηπζζφκελε ιίζηα Δπηινγέο αξρείνπ.  

4. Δπηιέμηε Άλνηγκα εγγξάθνπ χζηεξα απφ απνζήθεπζε κεηά ηελ απνζήθεπζε, εάλ 
ζέιεηε λα αλνίμεη ην έγγξαθν αθνχ απνζεθεπηεί. 

5. Θάλεηε θιηθ ζην θνπκπί Απνζήθεπζε. 

εκαληηθφ! 

 Αλ αληηγξάςαηε ηε δηεχζπλζε ηνπ θαθέινπ δηθηχνπ απφ πξφγξακκα πεξηήγεζεο, 
βεβαησζείηε φηη έρεη ηελ εμήο κνξθή: http://Server/share. Κπνξείηε λα απνθηήζεηε ηε 
ζσζηή δηεχζπλζε θάλνληαο δεμί θιηθ ζηνλ επηζπκεηφ θάθειν θαη θάλνληαο θιηθ ζηελ 
επηινγή Αληηγξαθή δηεχζπλζεο ζπλδέζκνπ... ζην κελνχ ζπληνκεχζεσλ. 

 Δπίζεο κπνξείηε λα αληηγξάςεηε ηε δηεχζπλζε ηνπ θαθέινπ δηθηχνπ απφ ηνλ Windows 
Explorer. Πε απηή ηελ πεξίπησζε, ε δηεχζπλζε ζα πξέπεη λα έρεη ηελ εμήο κνξθή. 
\\Server\share. 
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Νκαδηθή εξγαζία ζε ηνπηθφ δίθηπν 

Ρν ABBYY FineReader παξέρεη εξγαιεία θαη δπλαηφηεηεο γηα ηελ επεμεξγαζία εγγξάθσλ 

καδί κε άιινπο ρξήζηεο ζε έλα δίθηπν. Ξνιινί ρξήζηεο κπνξνχλ λα κνηξάδνληαη ηηο ίδηεο 

γιψζζεο ρξήζηε θαη ηα ιεμηθά απηψλ ησλ γισζζψλ. 

Γηα λα παξέρεηε ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο ιεμηθψλ ρξήζηε θαη γισζζψλ ζε πνιινχο ρξήζηεο: 

1. Γεκηνπξγήζηε ή αλνίμηε έλα έγγξαθν ABBYY FineReader θαη επηιέμηε ηηο επηζπκεηέο 
ξπζκίζεηο ζάξσζεο θαη νπηηθήο αλαγλψξηζεο ραξαθηήξσλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν έγγξαθν. 

2. Θαζνξίζηε έλα θάθειν φπνπ ζα απνζεθεχνληαη ηα ιεμηθά ρξήζηε. Απηφο ν θάθεινο ζα 
πξέπεη λα είλαη πξνζβάζηκνο ζε φινπο ηνπο ρξήζηεο ηνπ δηθηχνπ. 

εκείσζε: Απφ πξνεπηινγή, ηα ιεμηθά ρξήζηε απνζεθεχνληαη ζην θάθειν 

%Userprofile%\AppData\Roaming\ABBYY\FineReader\12.00\UserDictionaries. 

Δάλ ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ηνπ ππνινγηζηή ζαο είλαη Windows XP, ε πξνεπηιεγκέλε 

δηαδξνκή είλαη %Userprofile%\Application 

Data\ABBYY\FineReader\12.00\UserDictionaries. 

Γηα λα θαζνξίζεηε ην θάθειν: 

1. Πην κελνχ Δξγαιεία, θάληε θιηθ ζηηο Δπηινγέο… γηα λα αλνίμεηε ην πιαίζην 
δηαιφγνπ Δπηινγέο, θάληε θιηθ ζηελ θαξηέια Γηα πξνρσξεκέλνπο θαη κεηά ζην 
θνπκπί Λεμηθά ρξήζηε…. 

2. Πην πιαίζην δηαιφγνπ πνπ αλνίγεη, θάληε θιηθ ζην θνπκπί Αλαδήηεζε… θαη επηιέμηε 
ην θάθειν. 

3. Απνζεθεχζηε ηα πξφηππα θαη ηηο γιψζζεο ρξήζηε ζε έλα αξρείν *.fbt. 
1. Πην κελνχ Δξγαιεία, θάληε θιηθ ζηηο Δπηινγέο… θαη κεηά ζηελ θαξηέια 

Αλάγλσζε ηνπ πιαηζίνπ δηαιφγνπ Δπηινγέο. 
2. Πην ζηνηρείν Πξφηππα θαη γιψζζεο ρξήζηε, θάληε θιηθ ζην θνπκπί 

Απνζήθεπζε ζε αξρείν….  
3. Πην πιαίζην δηαιφγνπ Δπηινγέο απνζήθεπζεο, νξίζηε έλα φλνκα γηα ην αξρείν 

*.fbt θαη έλα θάθειν ζηνλ νπνίν ζα απνζεθεπηεί ην αξρείν. Απηφο ν θάθεινο ζα 
πξέπεη λα είλαη πξνζβάζηκνο ζε φινπο ηνπο ρξήζηεο ηνπ δηθηχνπ. 

4. Θη άιινη ρξήζηεο κπνξνχλ ηψξα λα έρνπλ πξφζβαζε ζηηο γιψζζεο θαη ηα ιεμηθά ρξήζηε. Γηα 
ην ζθνπφ απηφ πξέπεη λα θνξηψζνπλ ην αξρείν *.fbt πνπ έρεηε δεκηνπξγήζεη ζην βήκα 3 
θαη λα νξίζνπλ ηε δηαδξνκή πξνο ην θάθειν κε ηα πξνζαξκνζκέλα ιεμηθά πνπ 
δεκηνπξγήζαηε ζην βήκα 2. 
  

εκαληηθφ! Γηα λα είλαη δπλαηή ε πξφζβαζε ζε ιεμηθά, πξφηππα θαη γιψζζεο ρξήζηε, νη 

ρξήζηεο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ δηθαηψκαηα αλάγλσζεο θαη εγγξαθήο γηα ηνπο θάθεινπο 

απνζήθεπζεο. 

Γηα λα πξνβάιεηε ηε ιίζηα ησλ δηαζέζηκσλ γισζζψλ ρξήζηε, αλνίμηε ην πιαίζην δηαιφγνπ 

Δπεμεξγαζηήο γιψζζαο θάλνληαο θιηθ ζηελ επηινγή Δπεμεξγαζηήο γιψζζαο… ηνπ 

κελνχ Δξγαιεία. Νη γιψζζεο αλαθέξνληαη ζηελ επηινγή Γιψζζεο ρξήζηε. 

ηαλ κηα γιψζζα ρξήζηε ρξεζηκνπνηείηαη απφ πνιινχο ρξήζηεο, είλαη δηαζέζηκε "κφλν γηα 

αλάγλσζε" θαη νη ρξήζηεο δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αιιάμνπλ ηηο ηδηφηεηέο ηεο. Υζηφζν, 

παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα πξνζζήθεο θαη δηαγξαθήο ιέμεσλ απφ έλα ιεμηθφ ρξήζηε. 



Εγχειρίδιο χρήζης ABBYY FineReader 12 

91 

 

ηαλ έλαο ρξήζηεο επεμεξγάδεηαη έλα ιεμηθφ, ηφηε ην ιεμηθφ απηφ είλαη δηαζέζηκν "κφλν γηα 

αλάγλσζε" ζηνπο άιινπο ρξήζηεο, δειαδή, νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα ην ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα 

εθηειέζνπλ νπηηθή αλαγλψξηζε ραξαθηήξσλ θαη νξζνγξαθηθφ έιεγρν, αιιά δελ κπνξνχλ λα 

πξνζζέζνπλ ή λα αθαηξέζνπλ ιέμεηο.  

Νη αιιαγέο πνπ θάλεη έλαο ρξήζηεο ζε έλα ιεμηθφ ρξήζηε ζα είλαη δηαζέζηκεο ζε φινπο ηνπο 

ρξήζηεο πνπ έρνπλ επηιέμεη ην θάθειν φπνπ είλαη απνζεθεπκέλν ην ζπγθεθξηκέλν ιεμηθφ. 

Γηα λα εθαξκνζηνχλ νη αιιαγέο, νη ρξήζηεο ζα πξέπεη λα επαλεθθηλήζνπλ ην ABBYY 

FineReader. 
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Απηνκαηνπνίεζε θαη πξνγξακκαηηζκφο νπηηθήο 
αλαγλψξηζεο ραξαθηήξσλ 

 Απηφκαηε επεμεξγαζία εγγξάθσλ 
Ζ επεμεξγαζία πνιιψλ εγγξάθσλ ζπρλά ζεκαίλεη ηελ επαλάιεςε ησλ ίδησλ εξγαζηψλ 
πνιιέο θνξέο. Ρν ABBYY FineReader πεξηιακβάλεη ελζσκαησκέλεο απηνκαηνπνηεκέλεο 
εξγαζίεο νη νπνίεο ζαο παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εθηειείηε ζπλήζεηο εξγαζίεο κε έλα 
κφλν θιηθ. Δάλ ρξεηάδεζηε κεγαιχηεξε επειημία, κπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε 
πξνζαξκνζκέλεο απηνκαηνπνηεκέλεο εξγαζίεο απφ έλα επξχ θάζκα δηαζέζηκσλ βεκάησλ 
επεμεξγαζίαο. 
  

 Ξξνγξακκαηηζκέλε επεμεξγαζία 
Ρν ABBYY FineReader πεξηιακβάλεη ηε ιεηηνπξγία ABBYY Hot Folder, κηα εθαξκνγή 
πξνγξακκαηηζκνχ, ε νπνία ζαο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα επεμεξγάδεζηε έγγξαθα φηαλ δελ 
ρξεζηκνπνηείηε ηνλ ππνινγηζηή ζαο, π.ρ., θαηά ηηο λπθηεξηλέο ψξεο. Ξξνγξακκαηηζκέλεο 
εξγαζίεο κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ γηα ζπγθεθξηκέλνπο θαθέινπο θαη δηαζέηνπλ φιεο ηηο 
απαηηνχκελεο ξπζκίζεηο αλνίγκαηνο , αλαγλψξηζεο θαη απνζήθεπζεο εηθφλαο. 

Απηνκαηνπνηεκέλεο εξγαζίεο 
(Μφλν ζηελ έθδνζε ABBYY FineReader Corporate) 

Πην ABBYY FineReader, κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηείηε ελζσκαησκέλεο θαη πξνζαξκνζκέλεο 

απηνκαηνπνηεκέλεο εξγαζίεο γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ εγγξάθσλ ζαο. Κπνξείηε λα 

νξγαλψζεηε ηηο εξγαζίεο ζαο ζην πιαίζην δηαιφγνπ Γηαρεηξηζηήο εξγαζηψλ…. 

 Γηα λα αλνίμεηε ην πιαίζην δηαιφγνπ Γηαρεηξηζηήο εξγαζηψλ, επηιέμηε Δξγαιεία > 
Γηαρεηξηζηήο εξγαζηψλ… ή παηήζηε Ctrl+T. 

Ζ γξακκή εξγαιείσλ ζηελ θνξπθή ηνπ Γηαρεηξηζηήο εξγαζηψλ πεξηιακβάλεη θνπκπηά γηα 

ηηο εξγαζίεο δεκηνπξγίαο, ηξνπνπνίεζεο, αληηγξαθήο, δηαγξαθήο, εηζαγσγήο θαη εμαγσγήο.  
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Γηα λα επεμεξγαζηείηε έλα έγγξαθν ρξεζηκνπνηψληαο κηα ζπγθεθξηκέλε απηνκαηνπνηεκέλε 

εξγαζία, μεθηλήζηε ηελ εξγαζία ζηελ θαξηέια Οη εξγαζίεο κνπ ηνπ παξαζχξνπ Δξγαζία. 

ABBYY Hot Folder 
(Μφλν ζηελ έθδνζε ABBYY FineReader Corporate)  

Ρν ABBYY FineReader πεξηιακβάλεη ην ABBYY Hot Folder, έλαλ παξάγνληα 

πξνγξακκαηηζκνχ ν νπνίνο ζαο επηηξέπεη λα επηιέμεηε έλα θάθειν κε εηθφλεο θαη λα 

θαζνξίζεηε ην ρξφλν γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ εηθφλσλ πνπ πεξηέρνληαη ζην θάθειν απφ ην 

ABBYY FineReader. Γηα παξάδεηγκα, κπνξείηε λα πξνγξακκαηίζεηε ηνλ ππνινγηζηή ζαο γηα 

ηελ αλαγλψξηζε ησλ εηθφλσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο.  

Γηα ηελ απηφκαηε επεμεξγαζία ησλ εηθφλσλ ζε έλα θάθειν, δεκηνπξγήζηε κηα εξγαζία 

επεμεξγαζίαο γηα ην θάθειν απηφ θαη θαζνξίζηε ηηο επηινγέο γηα ην άλνηγκα ησλ εηθφλσλ, ηε 

δηαδηθαζία νπηηθήο αλαγλψξηζεο ραξαθηήξσλ θαη ηελ απνζήθεπζε. Θα πξέπεη επίζεο λα 

θαζνξίζεηε ηε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία ην ABBYY FineReader ζα πξέπεη λα ειέγρεη ην 

θάθειν γηα λέεο εηθφλεο (αλά ηαθηά δηαζηήκαηα ή κφλν κία θνξά) θαη λα θαζνξίζεηε ηελ 

ψξα έλαξμεο ηεο εξγαζίαο. 

εκαληηθφ! Θαηά ηελ ψξα έλαξμεο ηεο εξγαζίαο, ν ππνινγηζηήο ζαο πξέπεη λα είλαη 

ελεξγνπνηεκέλνο θαη λα έρεηε ζπλδεζεί. 

Δγθαηάζηαζε θαη έλαξμε ηνπ ABBYY Hot Folder 
Απφ πξνεπηινγή, ην ABBYY Hot Folder εγθαζίζηαηαη ζηνλ ππνινγηζηή ζαο καδί κε ην ABBYY 

FineReader 12. Δάλ θαηά ηελ πξνζαξκνζκέλε εγθαηάζηαζε, επηιέμεηε λα κελ 

εγθαηαζηήζεηε ην ABBYY Hot Folder, κπνξείηε λα εγθαηαζηήζεηε ηελ εθαξκνγή αξγφηεξα 

αθνινπζψληαο ηηο παξαθάησ νδεγίεο: 

1. Πηε γξακκή εξγαζηψλ ησλ Windows, θάληε θιηθ ζηελ επηινγή Έλαξμε θαη θαηφπηλ επηιέμηε 
Πίλαθαο ειέγρνπ. 
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2. Θάληε θιηθ ζηελ επηινγή Πξνγξάκκαηα θαη δπλαηφηεηεο. 
εκείσζε: Δάλ ρξεζηκνπνηείηε Windows XP, θάληε θιηθ ζηελ επηινγή Πξνζζαθαίξεζε 
πξνγξακκάησλ. 

3. Πηε ιίζηα ησλ εγθαηεζηεκέλσλ πξνγξακκάησλ, επηιέμηε ABBYY FineReader 12 θαη 
θαηφπηλ θάληε θιηθ ζηελ επηινγή Αιιαγή. 

4. Πην πιαίζην δηαιφγνπ Πξνζαξκνζκέλε εγθαηάζηαζε, επηιέμηε ABBYY Hot Folder. 

5. Αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο ηνπ πξνγξάκκαηνο εγθαηάζηαζεο. 

Έλαξμε ηνπ ABBYY Hot Folder 

πάξρνπλ αξθεηνί ηξφπνη γηα λα εθθηλήζεηε ην ABBYY Hot Folder:  

 Δπηιέμηε Έλαξμε>Όια ηα πξνγξάκκαηα>ABBYY FineReader 12 θαη κεηά θάληε θιηθ 
ζην ABBYY Hot Folder ή 

 ζην θχξην παξάζπξν ηνπ ABBYY FineReader 12, θάληε θιηθ ζηελ επηινγή 
Δξγαιεία>Hot Folder… ή 

 θάληε δηπιφ θιηθ ζην εηθνλίδην ABBYY Hot Folder ζηε γξακκή εξγαζηψλ ησλ Windows (απηφ 
ην εηθνλίδην ζα εκθαληζηεί αθνχ δηακνξθψζεηε ηνπιάρηζηνλ έλα hot folder) 

Θαηά ηελ εθθίλεζε ηνπ ABBYY Hot Folder αλνίγεη ην θχξην παξάζπξν. Σξεζηκνπνηήζηε ηα 

θνπκπηά ζηε γξακκή εξγαιείσλ γηα λα δηακνξθψζεηε, λα αληηγξάςεηε, λα δηαγξάςεηε θαη 

λα εθθηλήζεηε εξγαζίεο επεμεξγαζίαο θαθέισλ. Κπνξείηε επίζεο λα πξνβάιεηε ιεπηνκεξείο 

αλαθνξέο γηα θάζε θάθειν. 

 

Ρν θχξην παξάζπξν ηνπ ABBYY Hot Folder εκθαλίδεη κηα ιίζηα ησλ δηακνξθσκέλσλ 

εξγαζηψλ. Γηα θάζε εξγαζία, εκθαλίδεηαη ε πιήξεο δηαδξνκή ζην αληίζηνηρν hot folder κε 

ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζή ηνπ, θαζψο θαη ν πξνγξακκαηηζκέλνο ρξφλνο επεμεξγαζίαο.  

Νη εξγαζίεο κπνξεί λα δηαζέηνπλ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο:  

Καηάζηαζε Πεξηγξαθή 

 

Δθηέιεζε… Δθηειείηαη επεμεξγαζία ησλ εηθφλσλ ηνπ θαθέινπ. 

 

Ξξνγξακκαηηζκφο Έρεηε επηιέμεη ηνλ έιεγρν ηνπ hot folder γηα 

εηθφλεο κφλν κία θνξά θαηά ηελ ψξα έλαξμεο. Ζ 

ψξα έλαξμεο επηζεκαίλεηαη ζηε ζηήιε Υξφλνο 
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επφκελεο έλαξμεο. 

 

Γηαθνπή Ζ επεμεξγαζία δηαθφπεθε απφ ην ρξήζηε. 

 

Νινθιεξψζεθε Ζ επεμεξγαζία ησλ εηθφλσλ ζε απηφλ ην θάθειν 

νινθιεξψζεθε. 

 

Πθάικα (δείηε ην 

αξρείν θαηαγξαθήο) 

Ξαξνπζηάζηεθε ζθάικα θαηά ηελ επεμεξγαζία 

εηθφλσλ ζε απηφλ ην θάθειν. Ρν ABBYY 

FineReader δελ νινθιήξσζε ηηο εξγαζίεο 

επεμεξγαζίαο. Γηα λα εληνπίζεηε ηελ αηηία ηνπ 

ζθάικαηνο, επηιέμηε ην θάθειν ζηνλ νπνίν 

παξνπζηάζηεθε ην ζθάικα θαη θάληε θιηθ ζην 

θνπκπί Πξνβνιή αξρείνπ θαηαγξαθήο ζηε 

γξακκή εξγαιείσλ. 

Κπνξείηε λα απνζεθεχζεηε νπνηαδήπνηε εξγαζία γηα κειινληηθή ρξήζε:  

1. Θάληε θιηθ ζην θνπκπί  ζηε γξακκή εξγαιείσλ θαη επηιέμηε Δμαγσγή… 

2. Θαζνξίζηε ην φλνκα θαη ηε δηαδξνκή ηεο εξγαζίαο. 

3. Θάληε θιηθ ζην θνπκπί Απνζήθεπζε. 

Γηα λα θνξηψζεηε κηα ήδε απνζεθεπκέλε εξγαζία: 

1. Θάληε θιηθ ζην θνπκπί  ζηε γξακκή εξγαιείσλ θαη επηιέμηε Δηζαγσγή… 

2. Δπηιέμηε ηελ επηζπκεηή εξγαζία θαη θάληε θιηθ ζηελ επηινγή Άλνηγκα. 

Γεκηνπξγία λέαο εξγαζίαο γηα έλα θάθειν 

1. θάληε θιηθ ζην θνπκπί Νέν ζηε γξακκή εξγαιείσλ ηνπ ABBYY Hot Folder, 

2. Πην πεδίν Όλνκα εξγαζίαο, πιεθηξνινγήζηε έλα φλνκα γηα ηελ εξγαζία ζαο.  

3. Πην πιαίζην δηαιφγνπ Hot Folder, επηιέμηε πφζν ζπρλά ζα πξέπεη λα εθηειείηαη ε εξγαζία:  

 Δθηέιεζε κία θνξά (ε εξγαζία ζα εθθηλεζεί κία θνξά θαηά ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ 
ζα νξίζεηε) 

 Δπαλαιακβαλφκελν (ε εξγαζία ζα εθθηλείηαη πνιιέο θνξέο) 

4. Θαζνξίζηε ην θάθειν ή ην έγγξαθν πνπ πεξηέρεη ηηο εηθφλεο γηα επεμεξγαζία.  

 Αξρείν απφ θάθειν ζαο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα επεμεξγάδεζηε εηθφλεο ζε 
ηνπηθνχο θαθέινπο θαη θαθέινπο δηθηχνπ. 

 Αξρείν απφ FTP ζαο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα επεμεξγάδεζηε εηθφλεο ζε 
θαθέινπο ελφο δηαθνκηζηή FTP. 
Δάλ απαηηνχληαη φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφο πξφζβαζεο γηα ηελ πξνζπέιαζε ηνπ 
θαθέινπ FTP, θαηαρσξίζηε απηά ηα ζηνηρεία ζηα πεδίν Όλνκα ρξήζηε θαη 
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Κσδηθφο πξφζβαζεο αληίζηνηρα. Δάλ δελ απαηηνχληαη φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφο 
πξφζβαζεο, επηιέμηε ην ζηνηρείν Αλψλπκνο ρξήζηεο. 

 Αξρείν απφ Outlook ζαο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα επεμεξγάδεζηε εηθφλεο ζην 
γξακκαηνθηβψηηφ ζαο. 

 Έγγξαθν FineReader αλνίγεη εηθφλεο απνζεθεπκέλεο ζε έλα έγγξαθν FineReader. 

Δάλ δελ ρξεηάδεηαη λα δηαηεξήζεηε ηα πξσηφηππα ρξψκαηα, κπνξείηε λα ξπζκίζεηε ην 

πξφγξακκα θαηά ηξφπνλ πνπ λα επεμεξγάδεηαη εηθφλεο ζε αζπξφκαπξε ιεηηνπξγία. Γηα λα 

ην θάλεηε απηφ, επηιέμηε ηε ιεηηνπξγία Μεηαηξνπή εηθφλσλ ζε αζπξφκαπξεο ζηε 

Λεηηνπξγία ρξψκαηνο.  

Πηελ ελφηεηα Πξσηφηππα αξρεία, θαζνξίζηε αλ ζέιεηε λα δηαηεξνχληαη, λα δηαγξάθνληαη 

ή λα κεηαθηλνχληαη ηα πξσηφηππα αξρεία. 

5. Πην βήκα Αλάιπζε θαη αλάγλσζε, δηακνξθψζηε ηηο επηινγέο αλάιπζεο θαη αλαγλψξηζεο 
ησλ εγγξάθσλ.  

 Απφ ηελ αλαπηπζζφκελε ιίζηα Γιψζζα εγγξάθνπ, επηιέμηε ηηο γιψζζεο ησλ 
θεηκέλσλ πξνο αλαγλψξηζε. 

εκείσζε: Κπνξείηε λα επηιέμεηε πεξηζζφηεξεο απφ κία γιψζζεο. 

 Πηελ επηινγή Ρπζκίζεηο επεμεξγαζίαο εγγξάθνπ, νξίζηε αλ ζέιεηε, ην 
έγγξαθν λα αλαγλσξηζζεί ή λα αλαιπζεί ή αλ ζέιεηε λα ππνβιεζνχλ ζε 
πξνεπεμεξγαζία νη εηθφλεο ησλ ζειίδσλ ηνπ. Δάλ ρξεηάδεηαη, νξίζηε πξφζζεηεο 
επηινγέο αλαγλψξηζεο θαη πξνεπεμεξγαζίαο εηθφλσλ θάλνληαο θιηθ ζηελ επηινγή 
Δπηινγέο αλαγλψξηζεο… θαη Δπηινγέο πξνεπεμεξγαζίαο… αληίζηνηρα. 

 Νξίζηε αλ ζέιεηε, ην πξφγξακκα λα αλαγλσξίδεη απηφκαηα πεξηνρέο ή λα 
ρξεζηκνπνηεί έλα πξφηππν πεξηνρήο γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ. 

 Πηελ αλαπηπζζφκελε ιίζηα Απνζήθεπζε θαη θνηλή ρξήζε, επηιέμηε πψο ζέιεηε 
λα απνζεθεχνληαη ηα έγγξαθα. 

 Απφ ηελ αλαπηπζζφκελε ιίζηα Απνζήθεπζε σο, επηιέμηε κηα κνξθή πξννξηζκνχ. 

πκβνπιή: Θάληε θιηθ ζηηο Δπηινγέο… εάλ ζέιεηε λα νξίζεηε πξφζζεηεο επηινγέο 

απνζήθεπζεο. 

 Πην πεδίν Φάθεινο, νξίζηε έλα θάθειν ζηνλ νπνίν ζέιεηε λα 
απνζεθεχνληαη ηα έγγξαθα κεηά ηελ επεμεξγαζία. 

 Πηελ αλαπηπζζφκελε ιίζηα Δμαγσγή, επηιέμηε κηα κέζνδν απνζήθεπζεο: 

 Γεκηνπξγήζηε έλα μερσξηζηφ έγγξαθν γηα θάζε 
αξρείν δεκηνπξγεί μερσξηζηφ έγγξαθν γηα θάζε αξρείν 

 Γεκηνπξγήζηε έλα μερσξηζηφ έγγξαθν γηα θάζε θάθειν 
δεκηνπξγεί έλα έγγξαθν γηα φια ηα αξρεία πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζε έλα 
ζπγθεθξηκέλν θάθειν 

 Γεκηνπξγήζηε έλα έγγξαθν γηα φια ηα αξρεία δεκηνπξγεί έλα 
έγγξαθν γηα φια ηα αξρεία 

 Πην πεδίν Όλνκα αξρείνπ, θαηαρσξίζηε έλα φλνκα πνπ ζα εθρσξεζεί ζηα 
έγγξαθα κεηά ηελ επεμεξγαζία. 
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πκβνπιή: Κπνξείηε λα νξίζεηε πνιιά βήκαηα απνζήθεπζεο γηα έλα θάθειν πξνθεηκέλνπ 

λα απνζεθεχζεηε ηα απνηειέζκαηα επεμεξγαζία ζε πνιιέο κνξθέο.  

 Θάληε θιηθ ζηελ επηινγή OK. 
Ζ δηακνξθσκέλε εξγαζία ζα εκθαληζηεί ζην θχξην παξάζπξν ηνπ ABBYY Hot Folder. 

Πεκείσζε. Ρα αξρεία εξγαζηψλ απνζεθεχνληαη ζην θάθειν 

%Userprofile%\AppData\Local\ABBYY\HotFolder\12.00. (Πηα Microsoft Windows XP ζην 

θάθειν %Userprofile%\Local Settings\Application Data\ABBYY\HotFolder\12.00).  

εκαληηθφ! Γηα ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, ν ππνινγηζηήο ζαο ζα πξέπεη λα είλαη 

ελεξγνπνηεκέλνο θαη λα έρεηε ζπλδεζεί. 

Γηα λα πξνβάιιεηαη έλα κήλπκα εηδνπνίεζεο θάζε θνξά πνπ νινθιεξψλεηαη κηα εξγαζία, 

θάληε θιηθ ζηελ επηινγή . 

Έλα κήλπκα εηδνπνίεζεο πξνβάιιεηαη ζε έλα αλαδπφκελν παξάζπξν επάλσ απφ ηε γξακκή 

εξγαζηψλ ησλ Windows. 

Αιιαγή ηδηνηήησλ εξγαζίαο 
Κπνξείηε λα αιιάμεηε ηηο ηδηφηεηεο κηαο ππάξρνπζαο εξγαζίαο.  

1. Γηαθφςηε ηελ εξγαζία ζηελ νπνία ζέιεηε λα αιιάμεηε ηηο ηδηφηεηεο. 

2. Πηε γξακκή εξγαιείσλ ηνπ ABBYY Hot Folder, θάληε θιηθ ζην θνπκπί Σξνπνπνίεζε. 

3. Δθηειέζηε ηηο απαξαίηεηεο αιιαγέο θαη θάληε θιηθ ζηελ επηινγή OK. 

Θαηαγξαθή επεμεξγαζίαο 
Νη εηθφλεο ζε έλα hot folder πθίζηαληαη επεμεξγαζία ζχκθσλα κε ηηο θαζνξηζκέλεο 

ξπζκίζεηο ζαο. Ρν ABBYY Hot Folder δηαηεξεί έλα ιεπηνκεξέο αξρείν θαηαγξαθήο γηα φιεο 

ηηο ιεηηνπξγίεο. 

Ρν αξρείν θαηαγξαθήο πεξηέρεη ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο:  

 Ρν φλνκα ηεο εξγαζίαο θαη ηηο ξπζκίζεηο ηεο 

 Πθάικαηα θαη πξνεηδνπνηήζεηο (εάλ ππάξρνπλ) 

 Πηαηηζηηθά ζηνηρεία (πιήζνο επεμεξγαζκέλσλ ζειίδσλ, πιήζνο ζθαικάησλ θαη 
πξνεηδνπνηήζεσλ, πιήζνο αβέβαησλ ραξαθηήξσλ) 

Γηα λα ελεξγνπνηήζεηε ηελ θαηαγξαθή: 

 Πηε γξακκή εξγαιείσλ ηνπ ABBYY Hot Folder, επηιέμηε . 

Ρν αξρείν θαηαγξαθήο ζα απνζεθεπηεί σο αξρείν TXT ζηνλ ίδην θάθειν πνπ πεξηέρεη ηα 

αξρεία κε ην αλαγλσξηζκέλν θείκελν. 

Γηα λα πξνβάιεηε έλα αξρείν θαηαγξαθήο: 

1. Πην θχξην παξάζπξν ηνπ ABBYY Hot Folder, επηιέμηε ηελ εξγαζία πνπ ζέιεηε λα 
επηζεσξήζεηε. 

2. Θάληε θιηθ ζην θνπκπί Μεηξψν ζηε γξακκή εξγαιείσλ. 



Εγχειρίδιο χρήζης ABBYY FineReader 12 

98 

 

εκείσζε: Γηα λα πξνβάιεηε πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηελ πξφνδν κηαο εξγαζίαο , 

νδεγήζηε ην δξνκέα ηνπ πνληηθηνχ ζηελ θαηάζηαζε ηεο εξγαζίαο.  
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Ξξνζαξκνγή ηνπ ABBYY FineReader 

Ρν θηιηθφ πξνο ην ρξήζηε, εχρξεζην θαη δηαηζζεηηθφ πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ ABBYY 

FineReader επηηξέπεη ηελ εχθνιε ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ρσξίο λα απαηηείηαη πξφζζεηε 

εθπαίδεπζε. Γηα ηελ πιήξε εθκάζεζε ησλ θχξησλ ιεηηνπξγηψλ απφ ηνπο λένπο ρξήζηεο 

απαηηείηαη ειάρηζηνο ρξφλνο. 

Ρν πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνζαξκφδεηαη εχθνια.  

Νη ρξήζηεο κπνξνχλ: 

 Λα αιιάδνπλ ηε ζέζε θαη ην κέγεζνο ηνπ παξαζχξνπ 
 Λα δηακνξθψλνπλ ηε γξακκή ηαρείαο πξφζβαζεο γηα ηελ πξνζπέιαζε ησλ εληνιψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλφηεξα 
 Λα δηακνξθψλνπλ ζπληνκεχζεηο πιεθηξνινγίνπ είηε ηξνπνπνηψληαο ηνπο δηαζέζηκνπο 

ζπλδπαζκνχο πιήθηξσλ είηε πξνζζέηνληαο ηνπο δηθνχο ηνπο 
 Λα αιιάδνπλ ηε γιψζζα ησλ κελνχ θαη ησλ εληνιψλ 

θαη πνιιά άιια. 

Θχξην παξάζπξν 
Θαηά ηελ εθθίλεζε ηνπ ABBYY FineReader αλνίγεη ην θχξην παξάζπξν. Ραπηφρξνλα, 

εκθαλίδεηαη ην παξάζπξν Δξγαζία, φπνπ κπνξείηε λα μεθηλήζεηε ελζσκαησκέλεο θαη 

πξνζαξκνζκέλεο απηνκαηνπνηεκέλεο εξγαζίεο.  

Ρν θχξην παξάζπξν εκθαλίδεη ην έγγξαθν ABBYY FineReader ην νπνίν είλαη αλνηρηφ ηελ 

ηξέρνπζα ζηηγκή. Γηα ιεπηνκέξεηεο, αλαηξέμηε ζηελ ελφηεηα "Ρη είλαη έλα έγγξαθν 

FineReader;" 
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 Πην παξάζπξν ειίδεο, κπνξείηε λα πξνβάιεηε ηηο ζειίδεο ηνπ ηξέρνληνο εγγξάθνπ 
FineReader. πάξρνπλ δχν ιεηηνπξγίεο πξνβνιήο ζειίδαο: κηθξνγξαθίεο (φπνπ πξνβάιιεηαη 
κηα κηθξή εηθφλα) θαη ιεπηνκέξεηεο (φπνπ πξνβάιιεηαη κηα ιίζηα ζειίδσλ εγγξάθνπ θαη νη 
ηδηφηεηέο ηνπο). Κπνξείηε λα ελαιιάζζεζηε κεηαμχ απηψλ ησλ ιεηηνπξγηψλ 
ρξεζηκνπνηψληαο ην κνλνχ ζπληφκεπζεο ηνπ παξαζχξνπ', ην κελνχ Πξνβνιή ή 
επηιέγνληαο Δξγαιεία > Δπηινγέο… > Πξνβνιή. 

 Ρν παξάζπξν Δηθφλα εκθαλίδεη ηελ εηθφλα ηεο ηξέρνπζαο ζειίδαο. Δδψ κπνξείηε λα 
επεμεξγάδεζηε ηηο πεξηνρέο εηθφλαο, ηηο εηθφλεο ησλ ζειίδσλ θαη ηηο ηδηφηεηεο ηνπ θεηκέλνπ 
ζε απηφ ην παξάζπξν. 

 Πην παξάζπξν Κείκελν πξνβάιιεηαη ην αλαγλσξηζκέλν θείκελν. Δδψ κπνξείηε λα ειέγμεηε 
ηελ νξζνγξαθία θαη λα επεμεξγαζηείηε ην αλαγλσξηζκέλν θείκελν. 

 Ρν παξάζπξν Δζηίαζε εκθαλίδεη κηα κεγεζπκέλε εηθφλα ηεο γξακκήο ή ηεο πεξηνρήο ηεο 
εηθφλαο ε νπνία ππνβάιιεηαη ζε επεμεξγαζία. Δλψ ζην παξάζπξν Δηθφλα πξνβάιιεηαη ε 
γεληθή πξνβνιή ζειίδαο, ζην παξάζπξν Δζηίαζε πξνβάιινληαη ηκήκαηα εηθφλαο κε 
κεγαιχηεξε ιεπηνκέξεηα, ψζηε λα κπνξείηε λα ξπζκίζεηε ηνλ ηχπν θαη ηε ζέζε ηεο 
πεξηνρήο ή λα ζπγθξίλεηε ραξαθηήξεο ρακειήο αμηνπηζηίαο κε ηηο κεγεζπκέλεο εηθφλεο ηνπο. 

Κπνξείηε λα αιιάμεηε ηελ θιίκαθα ηεο εηθφλαο ζηελ ελφηεηα , 
ζην θάησ κέξνο ηνπ παξαζχξνπ Δζηίαζε.  
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πκβνπιή: Κπνξείηε λα κεηαθηλήζεηε εηθφλεο ζηα παξάζπξα Δηθφλα θαη Δζηίαζε 

ρξεζηκνπνηψληαο ην πνληίθη ελψ θξαηάηε παηεκέλν ην πιήθηξν δηαζηήκαηνο. 

Δλαιιαγή κεηαμχ ησλ παξαζχξσλ 

 Ξηέζηε Ctrl+Tab γηα λα κεηαβείηε απφ ην έλα παξάζπξν ζην άιιν. 
 Ξαηήζηε Alt+1 γηα λα ελεξγνπνηήζεηε ην παξάζπξν ειίδεο. 
 Ξαηήζηε Alt+2 γηα λα ελεξγνπνηήζεηε ην παξάζπξν Δηθφλα. 
 Ξαηήζηε Alt+3 γηα λα ελεξγνπνηήζεηε ην παξάζπξν Κείκελν. 

Γηα άιιεο ζπληνκεχζεηο πιεθηξνινγίνπ, αλαηξέμηε ζηελ ελφηεηα "Ππληνκεχζεηο 

πιεθηξνινγίνπ." 

Γξακκέο εξγαιείσλ 
Ρν θχξην παξάζπξν ηνπ ABBYY FineReader δηαζέηεη δηάθνξεο γξακκέο εξγαιείσλ. Ρα 

θνπκπηά ζηηο γξακκέο εξγαιείσλ παξέρνπλ εχθνιε πξφζβαζε ζηηο εληνιέο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Νη ίδηεο εληνιέο κπνξνχλ λα εθηειεζηνχλ απφ ην κελνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ή κέζσ ησλ ζπληνκεχζεσλ πιεθηξνινγίνπ. 

Ζ γξακκή εξγαιείσλ Κχξηα γξακκή εξγαιείσλ δηαζέηεη κηα ζηαζεξή νκάδα θνπκπηψλ γηα 

φιεο ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: άλνηγκα εγγξάθνπ, ζάξσζε ζειίδαο, άλνηγκα εηθφλαο, 

αλαγλψξηζε ζειίδσλ, απνζήθεπζε απνηειεζκάησλ, θ.ιπ. 

 

Ζ Γξακκή ηαρείαο πξφζβαζεο κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί κε ηελ πξνζζήθε εηδηθψλ 

θνπκπηψλ γηα πξαθηηθά νπνηαδήπνηε εληνιή ζην θχξην κελνχ. Πχκθσλα κε ηηο 

πξνεπηιεγκέλεο ξπζκίζεηο, απηή ε γξακκή δελ εκθαλίδεηαη ζην θχξην παξάζπξν. Γηα λα ηελ 

πξνβάιεηε, θάληε θιηθ ζηελ επηινγή Πξνβνιή > Γξακκέο εξγαιείσλ > Γξακκή ηαρείαο 

πξφζβαζεο. Δλαιιαθηηθά, θάληε δεμί θιηθ νπνπδήπνηε ζηελ θχξηα γξακκή εξγαιείσλ θαη 

κεηά θάληε θιηθ ζηελ επηινγή Γξακκή ηαρείαο πξφζβαζεο.  

 

Πηα παξάζπξα ειίδεο, Δηθφλα θαη Κείκελν, νη γξακκέο εξγαιείσλ είλαη ηνπνζεηεκέλεο 

ζηελ αξηζηεξή πιεπξά θαη ζηελ θνξπθή. Ρα θνπκπηά ζηε γξακκή εξγαιείσλ ηνπ παξαζχξνπ 

ειίδεο δελ κπνξνχλ λα ηξνπνπνηεζνχλ. Νη γξακκέο εξγαιείσλ ζηα παξάζπξα Δηθφλα θαη 

Κείκελν είλαη απφιπηα πξνζαξκφζηκεο.  
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Γηα λα πξνζζέζεηε ή λα αθαηξέζεηε θνπκπηά ζηηο γξακκέο εξγαιείσλ:  

1. Πην κελνχ Δξγαιεία, θάληε θιηθ ζηελ επηινγή Πξνζαξκνγή… γηα λα αλνίμεηε ην πιαίζην 
δηαιφγνπ Πξνζαξκνγή γξακκψλ εξγαιείσλ θαη ζπληνκεχζεσλ. 

2. Θάληε θιηθ ζηελ θαξηέια Γξακκέο εξγαιείσλ θαη επηιέμηε κηα θαηεγνξία ζην πεδίν 
Καηεγνξίεο. 

εκείσζε: ηαλ επηιεγεί κηα λέα θαηεγνξία, νη εληνιέο ζηε ιίζηα Δληνιέο ζα αιιάμνπλ 

ζχκθσλα κε ηελ νκάδα ησλ εληνιψλ ζην θχξην κελνχ. 

3. Πην πεδίν Γξακκή εξγαιείσλ, επηιέμηε ηε γξακκή εξγαιείσλ φπνπ ζέιεηε λα πξνζζέζεηε 
ή λα αθαηξέζεηε κηα εληνιή. 

4. Δπηιέμηε κηα εληνιή ζηηο Δληνιέο θαη θάληε θιηθ ζηελ επηινγή >> ή << γηα λα 
πξνζζέζεηε ή λα αθαηξέζεηε ηελ εληνιή. 

5. Θάληε θιηθ ζην θνπκπί ΟΚ γηα λα απνζεθεχζεηε ηηο αιιαγέο. 
6. Δάλ ζέιεηε λα επαλαθέξεηε ηε γξακκή ηαρείαο πξφζβαζεο ζηελ πξνεπηιεγκέλε πξνβνιή 

ηεο, θάληε θιηθ ζην θνπκπί Δπαλαθνξά φισλ. 

Πην παξάζπξν Πξνεηδνπνηήζεηο πξνβάιινληαη ζθάικαηα θαη κελχκαηα πξνεηδνπνίεζεο 

πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

 

Γηα λα πξνβάιεηε ην παξάζπξν Πξνεηδνπνηήζεηο, θάληε θιηθ ζηελ επηινγή Πξνβνιή > 

Δκθάληζε παξαζχξνπ "Πξνεηδνπνηήζεηο".  

Ξξνβάιινληαη ηα ζθάικαηα θαη νη πξνεηδνπνηήζεηο γηα ηελ ηξέρνπζα επηιεγκέλε ζειίδα ζην 

παξάζπξν ειίδεο. Γηα λα κεηαθηλεζείηε ζην παξάζπξν πξνεηδνπνηήζεσλ θαη ζθαικάησλ, 

ρξεζηκνπνηήζηε ηα θνπκπηά  / . 
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Ξξνζαξκνγή ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο 

 Κπνξείηε λα απνθξχςεηε πξνζσξηλά ηα παξάζπξα πνπ δελ ρξεζηκνπνηείηε. Γηα ηελ 
απφθξπςε ή ηελ εκθάληζε ησλ παξαζχξσλ, ρξεζηκνπνηήζηε ηηο επηινγέο ηνπ κελνχ 
Πξνβνιή ή ηηο ζπληνκεχζεηο πιεθηξνινγίνπ: 

o F5 γηα ην παξάζπξν ειίδεο  
o F6 γηα ην παξάζπξν Δηθφλα 
o F7 γηα ηα παξάζπξα Δηθφλα θαη Κείκελν 
o F8 γηα ην παξάζπξν Κείκελν 
o Ctrl+F5 γηα ην παξάζπξν Δζηίαζε 

 Κπνξείηε λα αιιάμεηε ην κέγεζνο ελφο παξαζχξνπ ζχξνληαο ηα δηαρσξηζηηθά ηνπ 
παξαζχξνπ κε ην πνληίθη ζαο. 

 Κπνξείηε επίζεο λα αιιάμεηε ηε ζέζε ησλ παξαζχξσλ ειίδεο θαη Δζηίαζε. 
Σξεζηκνπνηήζηε ηηο εληνιέο ζην κελνχ Πξνβνιή ή ζην κελνχ ζπληνκεχζεσλ ηνπ 
παξαζχξνπ. 

 Κπνξείηε λα πξνζαξκφζεηε ηνλ ηξφπν εκθάληζεο ησλ πξνεηδνπνηήζεσλ θαη ησλ 
κελπκάησλ ζθάικαηνο, θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ζ εληνιή Δκθάληζε 
παξαζχξνπ "Πξνεηδνπνηήζεηο" ζην κελνχ Πξνβνιή ελεξγνπνηεί θαη απελεξγνπνηεί ην 
παξάζπξν πξνεηδνπνηήζεσλ θαη ηα ζθαικάησλ. 

 Γηα λα πξνβάιεηε ή λα απνθξχςεηε ην παξάζπξν Ιδηφηεηεο ζην παξάζπξν Δηθφλα ή 
Κείκελν, θάληε δεμί θιηθ νπνπδήπνηε ζην παξάζπξν θαη κεηά επηιέμηε Ιδηφηεηεο ζην 

κελνχ ζπληφκεπζεο. Δλαιιαθηηθά, κπνξείηε λα θάλεηε θιηθ ζην θνπκπί  ή  ζην 
θάησ κέξνο απηψλ ησλ παξαζχξσλ. 

 Νξηζκέλεο ξπζκίζεηο ηνπ παξαζχξνπ κπνξνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζηελ θαξηέια Πξνβνιή 
ηνπ πιαηζίνπ δηαιφγνπ Δπηινγέο. 

ιεο νη ζειίδεο ηνπ εγγξάθνπ εκθαλίδνληαη ζην παξάζπξν ειίδεο. Δίλαη δηαζέζηκεο δχν 

πξνβνιέο ζειίδαο. Γηα λα αιιάμεηε ηελ ηξέρνπζα πξνβνιή ζειίδαο, εθηειέζηε κία απφ ηηο 

αθφινπζεο ελέξγεηεο: 

 Πην παξάζπξν ειίδεο, θάληε θιηθ ζην θνπκπί  ή  ηεο γξακκήο εξγαιείσλ. 
 Πην κελνχ Πξνβνιή, θάληε θιηθ ζηελ επηινγή Παξάζπξν ζειίδσλ θαη κεηά ζηελ επηινγή 

Μηθξνγξαθίεο ή Λεπηνκέξεηεο. 
 Θάληε δεμί θιηθ νπνπδήπνηε ζην παξάζπξν ειίδεο, θάληε θιηθ ζηελ επηινγή Παξάζπξν 

ζειίδσλ... ηνπ κελνχ ζπληφκεπζεο θαη κεηά ζηελ επηινγή Μηθξνγξαθίεο ή 
Λεπηνκέξεηεο. 

 Θάληε θιηθ ζηελ επηινγή Δξγαιεία > Δπηινγέο… γηα λα αλνίμεηε ην πιαίζην δηαιφγνπ 
Δπηινγέο, θάληε θιηθ ζηελ θαξηέια Πξνβνιή θαη κεηά ζηελ επηινγή Μηθξνγξαθίεο ή 
Λεπηνκέξεηεο ζην Παξάζπξν ζειίδσλ. 

Γηα λα αλνίμεηε κηα ζειίδα, θάληε θιηθ ζηε κηθξνγξαθία ζην παξάζπξν ειίδεο (ζε 

ιεηηνπξγία Μηθξνγξαθίεο) ή θάληε δηπιφ θιηθ ζηνλ αξηζκφ ηεο (ζε ιεηηνπξγία 

Λεπηνκέξεηεο). Πην παξάζπξν Δηθφλα ζα δείηε ηελ εηθφλα ηεο ζειίδαο θαη ζην παξάζπξν 

Κείκελν ηα απνηειέζκαηα αλαγλψξηζεο (εάλ ην έγγξαθν έρεη ήδε αλαγλσξηζηεί). 

Ξιαίζην δηαιφγνπ "Δπηινγέο" 
Πην πιαίζην δηαιφγνπ Δπηινγέο, κπνξείηε λα επηιέμεηε ξπζκίζεηο επεμεξγαζίαο εγγξάθσλ 

θαη πξνζαξκνγήο ηεο εκθάληζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

εκαληηθφ! Γηα λα αλνίμεηε ην πιαίζην δηαιφγνπ Δπηινγέο, επηιέμηε Δξγαιεία > 

Δπηινγέο…. Απηφ ην πιαίζην δηαιφγνπ κπνξείηε επίζεο λα ην αλνίμεηε θάλνληαο θιηθ ζην 
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θνπκπί κε ην ζχκβνιν θιεηδηνχ ζηε γξακκή εξγαιείσλ, θάλνληαο δεμί θιηθ ζηε γξακκή 

εξγαιείσλ θαη κεηά επηιέγνληαο Δπηινγέο... ή θάλνληαο θιηθ ζην θνπκπί Δπηινγέο ζηα 

πιαίζηα δηαιφγνπ "Απνζήθεπζε" ή "Άλνηγκα". 

Ρν πιαίζην δηαιφγνπ Δπηινγέο δηαζέηεη 6 θαξηέιεο, θαζεκηά απφ ηηο νπνίεο πεξηιακβάλεη 

ξπζκίζεηο εηδηθέο γηα ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο ιεηηνπξγηψλ ηνπ ABBYY FineReader. 

Έγγξαθν 

Πε απηή ηελ θαξηέια, κπνξείηε λα επηιέμεηε:  

 Γιψζζεο εγγξάθνπ (δει., γιψζζεο ηνπ θεηκέλνπ πξνο αλαγλψξηζε) 
 Ρχπνο εγγξάθνπ 
 Ιεηηνπξγία ρξψκαηνο 
 Ηδηφηεηεο εγγξάθνπ (φλνκα, ζπληάθηεο, ιέμεηο–θιεηδηά) 

Πε απηήλ ηελ θαξηέια πξνβάιιεηαη επίζεο ε δηαδξνκή πξνο ην ηξέρνλ έγγξαθν ABBYY 

FineReader. 

άξσζε/Άλνηγκα 

Πε απηήλ ηελ θαξηέια κπνξείηε λα ελεξγνπνηείηε ή λα απελεξγνπνηείηε ηελ απηφκαηε 

επεμεξγαζία ησλ λέσλ ζειίδσλ πνπ πξνζηίζεληαη. ηαλ είλαη ελεξγνπνηεκέλε ε απηφκαηε 

επεμεξγαζία, κπνξείηε λα επηιέγεηε γεληθέο επηινγέο επεμεξγαζίαο εγγξάθσλ θαη επηινγέο 

πξνεπεμεξγαζίαο εηθφλσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηε ζάξσζε θαη ην άλνηγκα 

εηθφλσλ: 

 Αλάγλσζε εηθφλσλ ζειίδαο  
ηαλ είλαη ελεξγνπνηεκέλε απηή ε επηινγή, ην πξφγξακκα αλαγλσξίδεη απηφκαηα ην 
θείκελν. 

 Αλάιπζε εηθφλσλ ζειίδαο 
ηαλ είλαη ελεξγνπνηεκέλε απηή ε επηινγή, ην πξφγξακκα αληρλεχεη απηφκαηα πεξηνρέο θαη 
ηνλ ηχπν ηνπο. 

 Πξνεπεμεξγαζία εηθφλσλ ζειίδαο 
ηαλ είλαη ελεξγνπνηεκέλε απηή ε επηινγή, ην πξφγξακκα πξνεπεμεξγάδεηαη απηφκαηα 
εηθφλεο ζειίδσλ. Κπνξείηε λα νξίζεηε πνηα εξγαιεία ζα ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ 
πξνεπεμεξγαζία. 

Πε απηήλ ηελ θαξηέια κπνξείηε επίζεο λα επηιέμεηε πξφγξακκα νδήγεζεο θαη πεξηβάιινλ 

εξγαζίαο ζάξσζεο. 

Αλάγλσζε 

Πε απηή ηελ θαξηέια, κπνξείηε λα θάλεηε ηηο εμήο επηινγέο αλαγλψξηζεο: 

 Γηεμνδηθή αλάγλσζε ή Γξήγνξε αλάγλσζε 
 Αλίρλεπζε δνκηθψλ ζηνηρείσλ (ζαο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμεηε ηα ζηνηρεία πνπ 

ζέιεηε λα δηαηεξνχληαη θαηά ηελ εμαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ ζην Microsoft Word) 
 Δθπαίδεπζε (ζαο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηείηε κνηίβα ρξήζηε θαηά ηελ 

αλαγλψξηζε θεηκέλσλ) 
 Πξφηππα θαη γιψζζεο ρξήζηε 
 Γξακκαηνζεηξέο (ζαο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηιέγεηε ηηο γξακκαηνζεηξέο πνπ ζέιεηε 

λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζε αλαγλσξηζκέλα θείκελα) 
 Αλαδήηεζε γξακκηθψλ θσδηθψλ 
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Απνζήθεπζε 

Πε απηή ηελ θαξηέια, κπνξείηε λα επηιέμεηε ηε κνξθή εμφδνπ ζηελ νπνία ζα απνζεθεπηνχλ 

ηα απνηειέζκαηα ηεο αλαγλψξηζεο. Γηα ιεπηνκέξεηεο, αλαηξέμηε ζηελ ελφηεηα 

"Απνζήθεπζε απνηειεζκάησλ OCR." 

Πξνβνιή 

Πε απηή ηελ θαξηέια, κπνξείηε: 

 Λα πξνζαξκφζεηε ηελ εκθάληζε ηνπ παξαζχξνπ ειίδεο, επηιέγνληαο κεηαμχ ησλ 
πξνβνιψλ Μηθξνγξαθίεο θαη Λεπηνκέξεηεο 

 Λα πξνζαξκφζεηε ην παξάζπξν Κείκελν, ψζηε νη ραξαθηήξεο πνπ δελ έρνπλ αλαγλσξηζηεί 
αμηφπηζηα λα επηζεκαίλνληαη κε έλα ρξψκα ηεο επηινγήο ζαο, λα 
απνθξχπηνληαη/εκθαλίδνληαη κε εθηππψζηκνη ραξαθηήξεο θαη λα επηιέμεηε ηε 
γξακκαηνζεηξά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα απιφ θείκελν. 

 Λα επηιέμεηε ηα ρξψκαηα θαη ην πιάηνο ησλ πιαηζίσλ πνπ πεξηβάιινπλ ηηο πεξηνρέο πνπ 
πξνβάιινληαη ζην παξάζπξν Δηθφλα, ην ρξψκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ επηζήκαλζε 
ραξαθηήξσλ ρακειήο αμηνπηζηίαο θ.ιπ. 

Γηα πξνρσξεκέλνπο 

Πε απηή ηελ θαξηέια, κπνξείηε: 

 Λα νξίζεηε επηινγέο επαιήζεπζεο γηα αλαγλσξηζκέλνπο ραξαθηήξεο ρακειήο αμηνπηζηίαο 
 Λα νξίζεηε αλ ζα πξέπεη λα δηνξζψλνληαη ηα θελά πξηλ απφ θαη κεηά ηα ζεκεία ζηίμεο 
 Λα πξνβάιεηε θαη λα επεμεξγαζηείηε ιεμηθά ρξήζηε  
 Λα θαζνξίζεηε εάλ ην ABBYY FineReader ζα ειέγρεη θαη ζα εγθαζηζηά απηφκαηα 

ελεκεξψζεηο 
 Λα επηιέμεηε ηε γιψζζα ηνπ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο ρξήζηε  
 Λα νξίζεηε αλ θαηά ηελ εθθίλεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα αλνίγεη ην ηειεπηαίν έγγξαθν 

ABBYY FineReader  
 Λα επηιέμεηε αλ επηζπκείηε λα ζπκκεηάζρεηε ζην πξφγξακκα βειηίσζεο ινγηζκηθνχ ηεο 

ABBYY 

Θάληε θιηθ ζηελ επηινγή Δπαλαθνξά πξνεπηινγψλ... ζηελ θάησ πιεπξά ηνπ πιαηζίνπ 

δηαιφγνπ, εάλ επηζπκείηε λα επαλαθέξεηε ηηο πξνεπηιεγκέλεο ξπζκίζεηο. 

Αιιαγή ηεο γιψζζαο ηνπ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο ρξήζηε 
Ζ γιψζζα ηνπ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο επηιέγεηαη θαηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ABBYY 

FineReader. Απηή ε γιψζζα ρξεζηκνπνηείηαη γηα φια ηα κελχκαηα, ηα πιαίζηα δηαιφγνπ, ηα 

θνπκπηά θαη ηα ζηνηρεία κελνχ. Γηα λα αιιάμεηε ηε γιψζζα ηνπ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο, 

αθνινπζήζηε ηηο παξαθάησ νδεγίεο. 

1. Πην κελνχ Δξγαιεία, θάληε θιηθ ζηελ επηινγή Δπηινγέο… θαη κεηά ζηελ θαξηέια Γηα 
πξνρσξεκέλνπο. 

2. Δπηιέμηε κηα γιψζζα απφ ηελ αλαπηπζζφκελε ιίζηα Γιψζζα δηαζχλδεζεο θαη θάληε θιηθ 
ζην θνπκπί OK. 

3. Δπαλεθθηλήζηε ην ABBYY FineReader. 
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Δγθαηάζηαζε, ελεξγνπνίεζε θαη εγγξαθή ηνπ 
ABBYY FineReader 

Πεξηερφκελα θεθαιαίνπ 

 Δγθαηάζηαζε θαη έλαξμε ηνπ ABBYY FineReader 
 Δλεξγνπνίεζε ηνπ ABBYY FineReader 
 Δγγξαθή ηνπ ABBYY FineReader 
 Ξνιηηηθή απνξξήηνπ 

Δγθαηάζηαζε θαη έλαξμε ηνπ ABBYY FineReader 

 Δγθαηάζηαζε ηνπ ABBYY FineReader ζε κεκνλσκέλν ππνινγηζηή 

 Αλάπηπμε ηνπ ABBYY FineReader ζε ηνπηθφ δίθηπν 

 Έλαξμε ηνπ ABBYY FineReader 

 Σξήζε ξπζκίζεσλ παιαηφηεξσλ εθδφζεσλ ηνπ ABBYY FineReader 

 Απαηηήζεηο ζπζηήκαηνο 

  

Δγθαηάζηαζε ηνπ ABBYY FineReader ζε κεκνλσκέλν ππνινγηζηή 

1. Θάληε δηπιφ θιηθ ζην αξρείν Setup.exe ζην δίζθν εγθαηάζηαζεο ή ζε άιιν κέζν δηαλνκήο. 

2. Αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο ηνπ Οδεγνχ ελεξγνπνίεζεο πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ νζφλε. 

  

Αλάπηπμε ηνπ ABBYY FineReader 12 ζε ηνπηθφ δίθηπν 
Ρν ABBYY FineReader 12 κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί θαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε ηνπηθφ δίθηπν. 

Νη απηνκαηνπνηεκέλεο κέζνδνη εγθαηάζηαζεο ζάο πξνζθέξνπλ ηαρχηεηα θαη επειημία θαηά 

ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ABBYY FineReader 12 Corporate Edition ζε έλα ηνπηθφ δίθηπν, θαζψο 

δελ ρξεηάδεηαη λα εγθαηαζηήζεηε ην πξφγξακκα ρεηξνθίλεηα ζε θάζε κεκνλσκέλν ζηαζκφ 

εξγαζίαο.  

Ζ εγθαηάζηαζε πεξηιακβάλεη δχν ζηάδηα. Αξρηθά, εθηειείηαη ε εγθαηάζηαζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζην δηαθνκηζηή. Απφ ην δηαθνκηζηή, ην πξφγξακκα κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί 

ζε ζηαζκνχο εξγαζίαο, ρξεζηκνπνηψληαο κία απφ ηηο ηέζζεξηο παξαθάησ κεζφδνπο:  

 πεξεζία θαηαιφγνπ Active Directory  

 System Center Configuration Manager (SCCM) ηεο Microsoft  

 απφ ηε γξακκή εληνιψλ  

 ρεηξνθίλεηα ζε ιεηηνπξγία αιιειεπίδξαζεο  

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ABBYY FineReader ζε 

ζηαζκνχο εξγαζίαο, ηελ εξγαζία κε ηνλ License Manager θαη ηελ εξγαζία κε ην πξφγξακκα 

ζε έλα ηνπηθφ δίθηπν, αλαηξέμηε ζην εγρεηξίδην Νδεγφο δηαρεηξηζηή ζπζηήκαηνο. 
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Έλαξμε ηνπ ABBYY FineReader 
Γηα λα εθθηλήζεηε ην ABBYY FineReader 12: 

 Πηε γξακκή εξγαζηψλ, θάληε θιηθ ζην θνπκπί Έλαξμε, επηιέμηε Όια ηα πξνγξάκκαηαθαη 
κεηά θάληε θιηθ ζην ABBYY FineReader 12 (ABBYY FineReader 12 Corporate).  
πκβνπιή: Πηα Microsoft Windows 8, παηήζηε WIN + Q θαη πιεθηξνινγήζηε "ABBYY 
FineReader" ζην πιαίζην αλαδήηεζεο.  

 Πε εθαξκνγέο ηνπ Microsoft Office, θάληε θιηθ ζην θνπκπί ABBYY FineReader ζηελ 
θαξηέια FineReader 12 ζηελ θνξδέια. 

 Θάληε δεμί θιηθ ζε έλα αξρείν εηθφλαο ζηελ Δμεξεχλεζε ησλ Windows θαη κεηά επηιέμηε 
ABBYY FineReader 12 > Άλνηγκα ζην ABBYY FineReader 12 ζην κελνχ 
ζπληφκεπζεο. 

  

Σξήζε ξπζκίζεσλ παιαηφηεξσλ εθδφζεσλ ηνπ ABBYY 
FineReader 
Ρν ABBYY FineReader 12 ζαο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα εηζάγεηε ιεμηθά ρξήζηε θαη 

ξπζκίζεηο πξνγξάκκαηνο απφ αξρεία πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζε πξνγελέζηεξεο εθδφζεηο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Γηα λα εηζαγάγεηε ιεμηθά ρξήζηε πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζην ABBYY FineReader 9.0, 10 ή 

11: 

1. Δθθηλήζηε ην ABBYY FineReader 12. 

2. Πην κελνχ Δξγαιεία, θάληε θιηθ ζηελ επηινγή Πξνβνιή ιεμηθψλ…. 

3. Πην πιαίζην δηαιφγνπ Λεμηθά ρξήζηε, επηιέμηε ην ιεμηθφ ζην νπνίν ζέιεηε λα πξνζζέζεηε 
ιέμεηο απφ έλα παιαηφηεξν ιεμηθφ θαη θάληε θιηθ ζην θνπκπί Πξνβνιή…. 

4. Πην πιαίζην δηαιφγνπ πνπ αλνίγεη, θάληε θιηθ ζην θνπκπί Δηζαγσγή… θαη νξίζηε ηε 
δηαδξνκή πξνο ην παιηφ ιεμηθφ ρξήζηε. 

5. Δπηιέμηε ην ιεμηθφ πνπ ζέιεηε θαη θάληε θιηθ ζηελ επηινγή Άλνηγκα. 

Γηα λα κάζεηε πψο κπνξείηε λα εηζάγεηε αξρεία κε ξπζκίζεηο εγγξάθσλ FineReader, 

αλαηξέμηε ζηελ ελφηεηα "Ρη είλαη έλα έγγξαθν FineReader;" 

Απαηηήζεηο ζπζηήκαηνο 

1. Δπεμεξγαζηήο 32–bit (x86) ή 64–bit (x64) 1 GHz ή ηαρχηεξνο 

2. Microsoft® Windows® 8, Microsoft® Windows® 7, Microsoft Windows Vista, Microsoft 
Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2008 R2, 
Microsoft Windows Server 2003 ή Microsoft Windows XP 
Ρν ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ηε γιψζζα πνπ έρεηε επηιέμεη γηα ην 
πεξηβάιινλ εξγαζίαο. 

3. 1024 MB RAM 
Πε έλα ζχζηεκα πνιιαπιψλ επεμεξγαζηψλ, απαηηείηαη πξφζζεηε κλήκε RAM 512 MB γηα 
θάζε επηπιένλ επεμεξγαζηή. 
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4. 700 MB δηαζέζηκνο ρψξνο ζηνλ ζθιεξφ δίζθν γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη επηπιένλ 700 MB γηα 
ηε ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο 

5. Θάξηα γξαθηθψλ θαη νζφλε πνπ ππνζηεξίδνπλ αλάιπζε ηνπιάρηζηνλ 1024×768 

6. Ξιεθηξνιφγην θαη πνληίθη ή άιιε ζπζθεπή θαηάδεημεο 

εκείσζε: Γηα ην άλνηγκα αξρείσλ PDF ή εηθφλσλ απφ αξρεία ησλ εθαξκνγψλ Microsoft 

Word, Microsoft Excel θαη Microsoft Outlook, απαηηείηαη εγθαηάζηαζε ηεο αληίζηνηρεο 

εθαξκνγήο ηνπ Microsoft Office ζην ζχζηεκά ζαο. 

Δλεξγνπνίεζε ηνπ ABBYY FineReader 
Κεηά απφ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ABBYY FineReader 12, ζα πξέπεη λα ελεξγνπνηήζεηε ην 

πξφγξακκα ψζηε λα έρεηε ηε δπλαηφηεηα λα ην εθηειέζεηε ζε πιήξε ιεηηνπξγία. Πηελ 

πεξηνξηζκέλε ιεηηνπξγία, νξηζκέλεο απφ ηηο δπλαηφηεηεο ζα είλαη απελεξγνπνηεκέλεο, 

αλάινγα κε ηελ έθδνζε θαη ηελ πεξηνρή ζαο. 

Ζ ελεξγνπνίεζε δηαξθεί κφλν ιίγα ιεπηά. Έλαο Νδεγφο ελεξγνπνίεζεο ζα ζαο βνεζήζεη λα 

απνζηείιεηε ηα δεδνκέλα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ αληηγξάθνπ πνπ 

δηαζέηεηε ζηελ ABBYY, ελψ ζηελ απάληεζε ζα ιάβεηε έλαλ θσδηθφ ελεξγνπνίεζεο. 

εκαληηθφ! Νξηζκέλεο εθδφζεηο ηνπ πξντφληνο ελεξγνπνηνχληαη απηφκαηα κέζσ Internet 

θαη δελ απαηηνχλ πξφζζεηε επηβεβαίσζε απφ ην ρξήζηε.  

Γηα λα ελεξγνπνηήζεηε ην FineReader: 

1. Πην κελνχ Βνήζεηα, θάληε θιηθ ζηελ επηινγή Δλεξγνπνίεζε ηνπ ABBYY FineReader…. 

2. Αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο ηνπ Νδεγνχ ελεξγνπνίεζεο. 

ηαλ επηιέγεηε λα ελεξγνπνηήζεηε ην αληίγξαθφ ζαο κέζσ ηειεθψλνπ ή e–mail, ζα πξέπεη 

λα πιεθηξνινγήζεηε ηνλ θσδηθφ ελεξγνπνίεζήο ζαο ή λα θαηαρσξίζεηε ηε δηαδξνκή ηνπ 

αξρείνπ ελεξγνπνίεζεο ζην αληίζηνηρν πιαίζην δηαιφγνπ ηνπ Νδεγνχ ελεξγνπνίεζεο. 

Κεηά απφ ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ αληηγξάθνπ ζαο, ην ABBYY FineReader ζα εθηειείηαη ζε 

απηφλ ηνλ ππνινγηζηή ζε πιήξε ιεηηνπξγία. 

Μέζνδνη ελεξγνπνίεζεο 

 Μέζσ Internet 
Ζ ελεξγνπνίεζε πξαγκαηνπνηείηαη απηφκαηα θαη γηα ηελ νινθιήξσζή ηεο απαηηνχληαη κφλν 
κεξηθά δεπηεξφιεπηα. Γηα ηε κέζνδν απηή απαηηείηαη κηα ελεξγή ζχλδεζε ζην Internet.  

 Μέζσ e–mail 
Ρν πξφγξακκα ζα ζαο δεηήζεη λα απνζηείιεηε απηφκαηα έλα κήλπκα e–mail ζηελ ABBYY κε 
ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ABBYY FineReader. Ρν κήλπκα e–
mail ζα δεκηνπξγεζεί απηφκαηα. Θα ιάβεηε κηα απάληεζε κε έλαλ θσδηθφ ελεξγνπνίεζεο.  

εκαληηθφ! Φξνληίζηε λα κελ αιιάμεηε ην πεδίν ηνπ ζέκαηνο θαη ην ζψκα ηνπ κελχκαηνο 

e–mail πνπ δεκηνπξγείηαη, γηα λα δηαζθαιίζεηε ηε γξήγνξε ιήςε απάληεζεο απφ ην 

απηφκαην ζχζηεκα απνζηνιήο e–mail. 

 ε ηζηνζειίδα 
Ν Νδεγφο ελεξγνπνίεζεο πξνβάιιεη κηα δηεχζπλζε Internet, έλαλ αξηζκφ ζεηξάο θαη έλαλ 
θσδηθφ πξντφληνο. Κεηαβείηε ζηε ζπγθεθξηκέλε δηεχζπλζε πνπ πξνβάιιεηαη ζηνλ Νδεγφ 
ελεξγνπνίεζεο θαη πιεθηξνινγήζηε ηνλ αξηζκφ ζεηξάο θαη ηνλ θσδηθφ πξντφληνο ζηα 
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αληίζηνηρα πεδία ηεο ζειίδαο. Θα ζαο δεηεζεί λα θάλεηε ιήςε ελφο αξρείνπ. Απνζεθεχζηε 
απηφ ην αξρείν ζηνλ ζθιεξφ ζαο δίζθν θαη νξίζηε ηε δηαδξνκή γηα ην αξρείν ζηνλ Νδεγφ 
ελεξγνπνίεζεο. 

Ν Νδεγφο ελεξγνπνίεζεο δεκηνπξγεί έλαλ κνλαδηθφ θσδηθφ πξντφληνο. Απηή ε παξάκεηξνο 

δεκηνπξγείηαη βάζεη ησλ δεδνκέλσλ δηακφξθσζεο ηνπ ππνινγηζηή ζαο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηε 

ζηηγκή ηεο ελεξγνπνίεζεο. Ζ παξάκεηξνο δελ πεξηιακβάλεη ηπρφλ πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο, 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην κνληέιν ηνπ ππνινγηζηή ή ην εγθαηεζηεκέλν ινγηζκηθφ, 

ξπζκίζεηο ηνπ ρξήζηε θαη απνζεθεπκέλα δεδνκέλα. Ν θσδηθφο πξντφληνο, ν αξηζκφο 

ζεηξάο, ην φλνκα θαη ε έθδνζε ηνπ πξντφληνο, θαζψο θαη ε γιψζζα ηνπ πεξηβάιινληνο 

εξγαζίαο ηνπ ABBYY FineReader είλαη ηα κνλαδηθά δεδνκέλα πνπ κεηαθέξνληαη ζην 

δηαθνκηζηή ηεο ABBYY θαηά ηελ ελεξγνπνίεζε. Απηέο νη πιεξνθνξίεο είλαη απαξαίηεηεο γηα 

ηελ επηινγή ηεο θαηάιιειεο γιψζζαο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ απαληεηηθνχ κελχκαηνο 

ελεξγνπνίεζεο θαη δελ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα θαλέλαλ άιιν ζθνπφ. 

 Μέζσ ηειεθψλνπ 
Δπηιέμηε ηε ρψξα ζαο ζην ζρεηηθφ πιαίζην δηαιφγνπ ηνπ Νδεγνχ ελεξγνπνίεζεο. Ν νδεγφο 
ζα εκθαλίζεη ηνπο αξηζκνχο ηειεθψλνπ ηνπ πιεζηέζηεξνπ γξαθείνπ ή ζπλεξγάηε ηεο 
ABBYY ζηελ πεξηνρή ζαο. Θαηά ηελ επηθνηλσλία ζαο κε ηνλ ππεχζπλν ηεο ηερληθήο 
ππνζηήξημεο ηεο ABBYY, αλαθέξεηε ηνλ ζεηξηαθφ αξηζκφ θαη ηνλ Θσδηθφ πξντφληνο πνπ 
εκθαλίδνληαη ζηνλ Νδεγφ ελεξγνπνίεζεο.  

εκαληηθφ! Νξηζκέλεο εθδφζεηο ηνπ πξντφληνο δελ κπνξνχλ λα λα ελεξγνπνηεζνχλ κέζσ 

ηειεθψλνπ. 

Κπνξείηε λα επαλεγθαηαζηήζεηε ην ABBYY FineReader ζηνλ ππνινγηζηή ζηνλ νπνίν 

ελεξγνπνηήζεθε φζεο θνξέο επηζπκείηε, ρσξίο λα ην ελεξγνπνηήζεηε μαλά. Πηελ πεξίπησζε 

εθηέιεζεο αλαβαζκίζεσλ κεγάιεο θιίκαθαο ζην ζχζηεκα (π.ρ. εάλ αιιάμεηε ηε δηακφξθσζε 

ηνπ ππνινγηζηή ζαο, δηακνξθψζηε ηνλ ζθιεξφ δίζθν ή επαλεγθαηαζηήζεηε ην ιεηηνπξγηθφ 

ζχζηεκα), ελδέρεηαη λα ρξεηαζηείηε λέν θσδηθφ ελεξγνπνίεζεο θαη λα πξέπεη λα 

ελεξγνπνηήζεηε μαλά ην ABBYY FineReader. 

Κφιηο ελεξγνπνηήζεηε ηε δηθή ζαο έθδνζε ABBYY FineReader 12 Corporate, ζα κπνξείηε 

επίζεο λα έρεηε πξφζβαζε ζην ABBYY Business Card Reader, κηα πξαθηηθή εθαξκνγή πνπ 

ζαο επηηξέπεη λα ζαξψλεηε επαγγεικαηηθέο θάξηεο, λα θαηαγξάθεηε δεδνκέλα επαθήο θαη 

λα εμάγεηε ηηο θαηαγεγξακκέλεο επαθέο ζε δηάθνξεο ειεθηξνληθέο κνξθέο.  

Δγγξαθή ηνπ ABBYY FineReader 
Παο ζπληζηνχκε λα θάλεηε εγγξαθή ηνπ αληηγξάθνπ ηνπ ABBYY FineReader FineReader  12 

πνπ δηαζέηεηε. 

εκείσζε: Ζ εγγξαθή είλαη ζπλήζσο πξναηξεηηθή. Υζηφζν, νξηζκέλεο εθδφζεηο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο πνπ δηαλέκνληαη δσξεάλ, δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ παξά κφλνλ 

εθφζνλ έρνπλ εγγξαθεί. 

Τπάξρνπλ πνιινί ηξφπνη εγγξαθήο ηνπ αληηγξάθνπ ηνπ ABBYY FineReader:  

 Νινθιεξψζηε ηε δηαδηθαζία εγγξαθήο θαηά ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ αληηγξάθνπ ζαο. Δάλ 
δελ έρεηε εγγξάςεη ην αληίγξαθφ ζαο θαηά ηελ ελεξγνπνίεζε, κπνξείηε λα ην θάλεηε αλά 
πάζα ζηηγκή ζην κέιινλ.  

 Πην κελνχ Βνήζεηα, θάληε θιηθ ζηελ επηινγή Γήισζε ηψξα… θαη θαηαρσξίζηε ηηο δηθέο 
ζαο πιεξνθνξίεο εγγξαθήο. 
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 Ππκπιεξψζηε ηε θφξκα εγγξαθήο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ABBYY. 
 Δπηθνηλσλήζηε κε ην πιεζηέζηεξν γξαθείν ηεο ABBYY. 

Οη εγγεγξακκέλνη ρξήζηεο απνιακβάλνπλ ηα εμήο πιενλεθηήκαηα:  

1. Γσξεάλ ηερληθή ππνζηήξημε. 
2. Απνθιεηζηηθέο πξνζθνξέο γηα πξντφληα ABBYY. 
3. Σξήζε ηνπ ABBYY Screenshot Reader, κηαο δσξεάλ εθαξκνγήο γηα ηελ αλαγλψξηζε 

ζηηγκηνηχπσλ νζφλεο.* 

__________________________ 

* Γηα λα έρνπλ πξφζβαζε ζην ABBYY Screenshot Reader, νη ρξήζηεο ηνπ ABBYY FineReader 

12 Professional πξέπεη λα πξνρσξήζνπλ ζηελ εγγξαθή ηνπ πξνγξάκκαηφο ηνπο. 

Ξνιηηηθή απνξξήηνπ 
Θαηά ηελ εγγξαθή ηνπ ινγηζκηθνχ ABBYY FineReader 12, απνδέρεζηε ηε κεηαθνξά ησλ 

πξνζσπηθψλ ζαο ζηνηρείσλ ζηελ ABBYY. Δπίζεο, ζπκθσλείηε φηη ε ABBYY κπνξεί λα 

ζπιιέμεη, λα επεμεξγαζηεί θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα δεδνκέλα πνπ ιακβάλεη απφ εζάο ππφ 

ηελ πξνυπφζεζε ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο θαη ππφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ζχκθσλα 

κε ηελ Άδεηα Σξήζεο Ρειηθνχ Σξήζηε. Ρπρφλ πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη απφ 

εζάο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν εληφο ηνπ νκίινπ εηαηξεηψλ ηεο ABBYY θαη δελ ζα 

θνηλνπνηεζνχλ ζε ηξίηνπο εθηφο αλ δεηεζεί απφ ηελ ΑΒΒ βάζεη ηνπ εθαξκνζηένπ δηθαίνπ 

ή ηεο Άδεηαο Σξήζεο Ρειηθνχ Σξήζηε. 

Ζ ABBYY κπνξεί λα ζαο απνζηέιιεη κελχκαηα e–mail ηα νπνία πεξηέρνπλ εηδήζεηο ζρεηηθά 

κε ην πξντφλ, πιεξνθνξίεο ηηκνιφγεζεο, εηδηθέο πξνζθνξέο, θαζψο θαη άιιεο πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηελ εηαηξεία θαη ην πξντφλ, κφλν εάλ ζπκθσλήζεηε λα ιακβάλεηε πιεξνθνξίεο 

απηνχ ηνπ είδνπο απφ ηελ ABBYY επηιέγνληαο ην αληίζηνηρν ζηνηρείν ζην πιαίζην δηαιφγνπ 

ηεο εγγξαθήο ηνπ πξντφληνο. Κπνξείηε λα δεηήζεηε απφ ηελ ABBYY λα δηαγξάςεη ηελ 

ειεθηξνληθή ζαο δηεχζπλζε απφ ηε ιίζηα αιιεινγξαθίαο νπνηαδήπνηε ζηηγκή.  
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ABBYY Screenshot Reader 

Ρν ABBYY Screenshot Reader είλαη κηα έμππλε θαη εχρξεζηε εθαξκνγή γηα ηελ 

θαηαγξαθή δχν ηχπσλ ζηηγκηφηππσλ νζφλεο – Δηθφλα θαη Θείκελν – απφ νπνηαδήπνηε 

πεξηνρή ηεο νζφλεο.  

Γπλαηφηεηεο ABBYY Screenshot Reader: 

 Γεκηνπξγία ζηηγκηφηππσλ νζφλεο ζε κνξθή εηθφλαο  

 Κεηαηξνπή ησλ ζηηγκηφηππσλ νζφλεο ζε θείκελν κε δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο  

 Δπσθειεζείηε απφ ηελ ηερλνινγία νπηηθήο αλαγλψξηζεο ραξαθηήξσλ ηεο ABBYY, ε νπνία 
πεξηιακβάλεηαη ζην πξντφλ  

Ρν ABBYY Screenshot Reader δηαζέηεη έλα απιφ θαη εχρξεζην πεξηβάιινλ εξγαζίαο, ην 

νπνίν ζεκαίλεη φηη δελ ρξεηάδεζηε εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο γηα ηε δεκηνπξγία ζηηγκηφηππσλ 

νζφλεο θαη ηελ αλαγλψξηζε ησλ θεηκέλσλ ζε απηά. Αλνίμηε απιά νπνηνδήπνηε παξάζπξν ζε 

νπνηαδήπνηε εθαξκνγή θαη επηιέμηε ην ηκήκα ηεο νζφλεο ηνπ ππνινγηζηή πνπ επηζπκείηε 

λα "θσηνγξαθίζεηε." 

εκείσζε: Ρν ABBYY Screenshot Reader είλαη δηαζέζηκν κφλν γηα θαηαρσξεκέλνπο 

ρξήζηεο νξηζκέλσλ πξντφλησλ ηεο ABBYY. Γηα ιεπηνκεξείο νδεγίεο ζρεηηθά κε ηε δήισζε 

ηνπ αληηγξάθνπ ζαο ABBYY Screenshot Reader, αλαηξέμηε ζηε "Γήισζε ηνπ ABBYY 

FineReader".  

 Δγθαηάζηαζε θαη έλαξμε ηνπ ABBYY Screenshot Reader 

 Γεκηνπξγία ζηηγκηφηππσλ νζφλεο θαη αλαγλψξηζε θεηκέλσλ 

 Ξξφζζεηεο επηινγέο 

 Ππκβνπιέο 

Δγθαηάζηαζε θαη έλαξμε ηνπ ABBYY Screenshot Reader 
Πχκθσλα κε ηηο πξνεπηιεγκέλεο ξπζκίζεηο, ην ABBYY Screenshot Reader εγθαζίζηαηαη ζηνλ 

ππνινγηζηή ζαο ηαπηφρξνλα κε ην ABBYY FineReader 12. 

Γηα λα εθθηλήζεηε ην ABBYY Screenshot Reader, θάληε θιηθ ζην εηθνλίδην ηνπ ABBYY 

Screenshot Reader ζηε γξακκή εξγαζηψλ . 

  

Γεκηνπξγία ζηηγκηφηππσλ νζφλεο θαη αλαγλψξηζε θεηκέλσλ 
Ρν ABBYY Screenshot Reader κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ζηηγκηφηππα νζφλεο απφ επηιεγκέλεο 

πεξηνρέο ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή ζαο θαη λα ηηο απνζεθεχζεη ζε έλα αξρείν, λα ηηο 

αληηγξάςεη ζην Ξξφρεηξν ή λα ηηο απνζηείιεη ζην ABBYY FineReader. 

Θαηά ηελ εθθίλεζε ηνπ ABBYY Screenshot Reader, ην παξάζπξν ABBYY Screenshot 

Reader εκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή ζαο. 
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Ρν παξάζπξν ηνπ ABBYY Screenshot Reader πεξηέρεη εξγαιεία γηα ηελ αλαγλψξηζε 

θεηκέλνπ θαη πηλάθσλ ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή, γηα ηε δεκηνπξγία ζηηγκηφηππσλ νζφλεο 

απφ επηιεγκέλεο πεξηνρέο ηεο νζφλεο θαη γηα ηε δηακφξθσζε ηεο εθαξκνγήο. 

Γηα ηε δεκηνπξγία ζηηγκηφηππνπ νζφλεο ή ηελ αλαγλψξηζε ελφο απνζπάζκαηνο θεηκέλνπ:  

1. Απφ ηε ιίζηα ηηγκηφηππν νζφλεο ζην ABBYY Screenshot Reader, επηιέμηε κηα 
κέζνδν θαηαγξαθήο ησλ πεξηερνκέλσλ ηεο νζφλεο:  

 Πεξηνρή 
θαηαγξάθεη ηελ πεξηνρή ηεο επηινγήο ζαο. 

 Παξάζπξν 
θαηαγξάθεη έλα ηκήκα ηεο νζφλεο (π.ρ. έλα παξάζπξν, έλα ηκήκα ηνπ παξαζχξνπ, 
κηα γξακκή εξγαιείσλ, θιπ.). 

 Οζφλε 
θαηαγξάθεη νιφθιεξε ηελ νζφλε. 

 Υξφλνο ιήςεο ζηηγκηφηππνπ νζφλεο 
θαηαγξάθεη νιφθιεξε ηελ νζφλε κε θαζπζηέξεζε 5 δεπηεξνιέπησλ. 

2. Πηε ιίζηα Γιψζζα, επηιέμηε κηα γιψζζα αλαγλψξηζεο 

3. Πηε ιίζηα Απνζηνιή, επηιέμηε ηελ εθαξκνγή πξννξηζκνχ ζηελ νπνία ζα απνζηαιεί ην 
αλαγλσξηζκέλν ζηηγκηφηππν νζφλεο ή θείκελν 
Ρν επηιεγκέλν θείκελν ή ζηηγκηφηππν νζφλεο κπνξνχλ λα ζηαινχλ ζηηο αθφινπζεο επηινγέο:  

– Ξξφρεηξν (Θείκελν ζην πξφρεηξν, Ξίλαθαο ζην πξφρεηξν ή Δηθφλα ζην πξφρεηξν).  

– λέν έγγξαθν (Θείκελν ζην Microsoft Word[1] ή Ξίλαθαο ζην Microsoft Excel[2]). 

– Αξρείν (Θείκελν ζε αξρείν, Ξίλαθαο ζε αξρείν ή Δηθφλα ζε αξρείν). Πην πιαίζην δηαιφγνπ 

Απνζήθεπζε σο, θαηαρσξίζηε ην φλνκα ελφο αξρείνπ θαη επηιέμηε κηα κνξθή.  

– ABBYY FineReader 12 (Δηθφλα ζην ABBYY FineReader[3]). Δπηιέμηε απηφ ην ζηνηρείν εάλ ε 

πεξηνρή ηεο νζφλεο πεξηέρεη θείκελν θαη εηθφλεο. 

– Αξρείν *.bmp θαη επηζχλαςε ζε έλα λέν κήλπκα e–mail (Δηθφλα ζε E–mail). 

εκαληηθφ! 

Απηφ ην ζηνηρείν απαηηεί ηελ εγθαηάζηαζε ησλ 

[1] Microsoft Word 

[2] Microsoft Excel 

[3] ABBYY FineReader 12 

ζηνλ ππνινγηζηή ζαο. 
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4. Θάληε θιηθ ζηελ επηινγή  
Αλάινγα κε ην ζηνηρείν πνπ επηιέγεηε ζηε ιίζηα ηηγκηφηππν νζφλεο, ην ζηηγκηφηππν 
νζφλεο ζα δεκηνπξγεζεί απηφκαηα ή ζα εκθαληζηεί έλα εξγαιείν θαηαγξαθήο πνπ ζα ζαο 
επηηξέςεη λα επηιέμεηε ηελ επηζπκεηή πεξηνρή:  

 Δάλ έρεηε επηιέμεη ηελ επηινγή Πεξηνρή, ηφηε ζα είλαη επηιεγκέλε κία πεξηνρή ζηελ 
νζφλε.  
Θαηά πεξίπησζε, πξνζαξκφζηε ηε ζέζε θαη ηα φξηα ηεο πεξηνρήο θαη θάλεηε θιηθ 
ζην θνπκπί Καηαγξαθή. 
Γηα λα πξνζαξκφζεηε ηα φξηα κίαο πεξηνρήο, ηνπνζεηήζηε ην δείθηε ηνπ πνληηθηνχ 
ζε έλα φξην θαη ζχξεηέ ην θξαηψληαο παηεκέλν ην αξηζηεξφ θνπκπί ηνπ πνληηθηνχ. 
Γηα λα κεηαθηλήζεηε κία πεξηνρή, επηιέμηε ηελ θαη κεηαθηλήζηε ηελ ελψ θξαηάηε 
παηεκέλν ην αξηζηεξφ θνπκπί ηνπ πνληηθηνχ. 

 Δάλ επηιέμεηε Παξάζπξν, ν δξνκέαο ζα αιιάμεη ζε . 
Θαηαδείμηε κε ην δξνκέα ηνπ πνληηθηνχ ηελ επηζπκεηή πεξηνρή θαη φηαλ εκθαληζηεί 
έλα έγρξσκν πιαίζην, παηήζηε ην αξηζηεξφ πιήθηξν ηνπ πνληηθηνχ. 

 Δάλ επηιέμεηε Οζφλε ή Υξφλνο ιήςεο ζηηγκηφηππνπ νζφλεο, ην ζηηγκηφηππν ζα 
δεκηνπξγεζεί απηφκαηα. 

εκείσζε: 

4. Γηα λα αθπξψζεηε ηελ θαηαγξαθή ηεο νζφλεο, παηήζηε ην πιήθηξν Esc ή ην δεμηφ 
πιήθηξν ηνπ πνληηθηνχ.  

5. Γηα λα αθπξψζεηε ηελ αλαγλψξηζε, θάληε θιηθ ζηελ επηινγή Γηαθνπή ή παηήζηε ην 
πιήθηξν Esc. 

Ξξφζζεηεο επηινγέο 
Γηα λα ρξεζηκνπνηήζεηε πξφζζεηεο επηινγέο, θάληε δεμί θιηθ ζην εηθνλίδην ηνπ ABBYY 

Screenshot Reader  ζηε γξακκή εξγαζηψλ θαη επηιέμηε ην ζηνηρείν Δπηινγέο. 

Γηαηίζεληαη νη αθφινπζεο επηινγέο: 

 Πάληα ζε πξψην πιάλν 
Γηαηεξεί ηε γξακκή εξγαιείσλ ηνπ ABBYY Screenshot Reader ζε πξψην πιάλν ζε φια 
ηα ππφινηπα παξάζπξα θαηά ηελ ελαιιαγή κεηαμχ εθαξκνγψλ. 

 Δθηέιεζε θαηά ηελ εθθίλεζε 
Δθθηλεί ην ABBYY Screenshot Reader θάζε θνξά πνπ πξαγκαηνπνηείηε εθθίλεζε ηνπ 
ππνινγηζηή ζαο. 

 Δλεξγνπνίεζε ήρσλ  
Αλαπαξάγεη κηα ερεηηθή εηδνπνίεζε θαηά ηελ αληηγξαθή κηαο πεξηνρήο ηεο νζφλεο ζην 
Ξξφρεηξν απφ ην ABBYY Screenshot Reader. 

Ππκβνπιέο 

1. Δξγάδνκαη κε θείκελα γξακκέλα ζε αξθεηέο γιψζζεο  
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Δπηιέμηε έλα απφζπαζκα θεηκέλνπ, γξακκέλν εμ νινθιήξνπ ζε κία γιψζζα. Ξξηλ μεθηλήζεηε 

ηε δηαδηθαζία αλαγλψξηζεο, βεβαησζείηε φηη ε γιψζζα πνπ επηιέμαηε απφ ηελ 

αλαπηπζζφκελε ιίζηα Γιψζζα είλαη ε ίδηα κε ηε γιψζζα ηνπ θεηκέλνπ ζαο. Δπηιέμηε κηα 

δηαθνξεηηθή γιψζζα αλαγλψξηζεο εάλ απαηηείηαη. 

2. Γελ βξήθα ηελ απαηηνχκελε γιψζζα ζηε ιίζηα 

Πην παξάζπξν ηνπ ABBYY Screenshot Reader, νξίζηε ην ζηνηρείν (Δπηινγή 

πεξηζζφηεξσλ γισζζψλ…) απφ ηελ αλαπηπζζφκελε ιίζηα Γιψζζα. 

Δάλ δελ κπνξείηε λα βξείηε ηελ απαηηνχκελε γιψζζα ζηε ιίζηα ησλ δηαζέζηκσλ γισζζψλ:  

a. Ζ εθαξκνγή δελ ππνζηεξίδεη απηή ηε γιψζζα. Γηα ηελ πιήξε ιίζηα ησλ 
ππνζηεξηδφκελσλ γισζζψλ, αλαηξέμηε ζηε δηεχζπλζε http://www.abbyy.com. Ζ 
ιίζηα ησλ ππνζηεξηδφκελσλ γισζζψλ ελδέρεηαη λα δηαθέξεη ζηηο δηαθνξεηηθέο 
εθδφζεηο ηεο εθαξκνγήο 

b. Απηή ε γιψζζα ελδέρεηαη λα έρεη απελεξγνπνηεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
πξνζαξκνζκέλεο εγθαηάζηαζεο:  

1. Πηε γξακκή εξγαζηψλ ησλ Windows, θάληε θιηθ ζηελ επηινγή "Έλαξμε" θαη 
θαηφπηλ επηιέμηε Ρπζκίζεηο>Πίλαθαο ειέγρνπ. 

2. Θάληε δηπιφ θιηθ ζην εηθνλίδην Πξνζζαθαίξεζε πξνγξακκάησλ. 

3. Πηε ιίζηα ησλ εγθαηεζηεκέλσλ πξνγξακκάησλ, επηιέμηε ABBYY 
FineReader 12 θαη θαηφπηλ θάληε θιηθ ζηελ επηινγή "Αιιαγή". 

4. Πην πιαίζην δηαιφγνπ Πξνζαξκνζκέλε εγθαηάζηαζε, επηιέμηε ηελ 
απαηηνχκελε γιψζζα. 

5. Αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο ηνπ πξνγξάκκαηνο εγθαηάζηαζεο. 

3. Η επηιεγκέλε πεξηνρή πεξηέρεη θείκελν θαη εηθφλεο 

Πηε γξακκή εξγαιείσλ ηνπ ABBYY Screenshot Reader, επηιέμηε ην * ζηνηρείν Δηθφλα 

ζην ABBYY FineReader. Ζ εηθφλα ηεο επηιεγκέλεο πεξηνρήο ζα πξνζηεζεί ζε κηα δέζκε 

ηνπ ABBYY FineReader. Δάλ ην ABBYY FineReader εθηειείηαη ζηνλ ππνινγηζηή ζαο, ε εηθφλα 

ζα πξνζηεζεί ζηελ ηξέρνπζα δέζκε. Πε αληίζεηε πεξίπησζε, ζα δεκηνπξγεζεί κηα λέα 

δέζκε θαη ε εηθφλα ζα πξνζηεζεί ζε απηή ηε λέα δέζκε. 

*εκαληηθφ! 

Απηφ ην ζηνηρείν απαηηεί ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ABBYY FineReader 12 ζηνλ ππνινγηζηή 

ζαο.  
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Ξαξάξηεκα 

Πεξηερφκελα θεθαιαίνπ 

 Γισζζάξην 
 πνζηεξηδφκελεο κνξθέο εηθφλαο 
 πνζηεξηδφκελεο κνξθέο απνζήθεπζεο 
 Απαηηνχκελεο γξακκαηνζεηξέο 
 Θαλνληθέο παξαζηάζεηο 
 Ππληνκεχζεηο πιεθηξνινγίνπ 

Γισζζάξην 
 

Α 

ABBYY Business Card Reader είλαη κηα πξαθηηθή εθαξκνγή πνπ επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο 

λα ζαξψλνπλ επαγγεικαηηθέο θάξηεο, λα θαηαγξάθνπλ δεδνκέλα επαθήο θαη λα εμάγνπλ ηηο 

θαηαγεγξακκέλεο επαθέο ζε δηάθνξεο ειεθηξνληθέο κνξθέο. Ζ εθαξκνγή επηηξέπεη επίζεο 

ηε δηαρείξηζε ζαξψζεσλ θαη θσηνγξαθηψλ επαγγεικαηηθψλ θαξηψλ πνπ έρνπλ απνζεθεπηεί 

ζηνπο ππνινγηζηέο ησλ ρξεζηψλ. 

Έγγξαθν ABBYY FineReader είλαη έλα αληηθείκελν πνπ δεκηνπξγεί ην ABBYY FineReader 

γηα επεμεξγαζία ελφο έληππνπ εγγξάθνπ. Ξεξηιακβάλεη ηηο εηθφλεο ησλ ζειίδσλ ηνπ 

εγγξάθνπ, ην αλαγλσξηζκέλν θείκελφ ηνπο (εάλ ππάξρεη) θαη ηηο ξπζκίζεηο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 

ABBYY Hot Folder είλαη έλαο παξάγνληαο πξνγξακκαηηζκνχ πνπ παξέρεη ζηνπο ρξήζηεο 

ηε δπλαηφηεηα λα επηιέγνπλ έλα θάθειν κε εηθφλεο θαη λα θαζνξίδνπλ ην ρξφλν γηα ηελ 

επεμεξγαζία ησλ εηθφλσλ ζην θάθειν. Ρν ABBYY FineReader επεμεξγάδεηαη απηφκαηα ηηο 

εηθφλεο ηνπ επηιεγκέλνπ θαθέινπ. 

ABBYY Screenshot Reader είλαη κηα εθαξκνγή πνπ παξέρεη ζηνπο ρξήζηεο ηε 

δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο ζηηγκηφηππσλ νζφλεο θαη αλαγλψξηζεο ησλ θεηκέλσλ ζε απηά.  

πληνκνγξαθία είλαη κηα ζχληνκε κνξθή κηαο ιέμεο ή κηαο θξάζεο (π.ρ. MS–DOS γηα ηε 

θξάζε Microsoft Disk Operating System, ΖΔ γηα ηα Ζλσκέλα Έζλε θ.ιπ.) . 

Δλεξγνπνίεζε είλαη ε δηαδηθαζία απφθηεζεο ελφο εηδηθνχ θσδηθνχ απφ ηελ ABBYY, ν 

νπνίνο επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα ρξεζηκνπνηνχλ ην αληίγξαθν ηνπ πξντφληνο ηνπο ζε 

πιήξε ιεηηνπξγία ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ππνινγηζηή. 

Κσδηθφο ελεξγνπνίεζεο είλαη έλαο θσδηθφο ν νπνίνο παξέρεηαη απφ ηελ ABBYY ζε θάζε 

ρξήζηε ηνπ ABBYY FineReader 12 θαηά ηελ ελεξγνπνίεζε. Ν θσδηθφο ελεξγνπνίεζεο 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ABBYY FineReader ζηνλ ππνινγηζηή ν νπνίνο 

δεκηνχξγεζε ηνλ Κσδηθφ πξντφληνο. 

Δλεξγή πεξηνρή είλαη κηα επηιεγκέλε πεξηνρή ζηελ εηθφλα ε νπνία κπνξεί λα δηαγξαθεί, λα 

κεηαθηλεζεί ή λα ηξνπνπνηεζεί. Γηα λα θαηαζηήζεηε κηα πεξηνρή ελεξγή, θάληε θιηθ ζε 

απηήλ. Ρν πιαίζην ην νπνίν πεξηιακβάλεη κηα πεξηνρή εκθαλίδεηαη κε έληνλε γξαθή θαη 

δηαζέηεη ηεηξάγσλα κηθξνχ κεγέζνπο ηα νπνία κπνξείηε λα ζχξεηε γηα λα αιιάμεηε ην 

κέγεζνο ηεο πεξηνρήο. 
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ADRT® (Ρερλνινγία πξνζαξκνζηηθήο αλαγλψξηζεο εγγξάθσλ) είλαη κηα ηερλνινγία ε νπνία 

βειηηψλεη ηελ πνηφηεηα ηεο κεηαηξνπήο πνιπζέιηδσλ εγγξάθσλ. Γηα παξάδεηγκα, έρεη ηε 

δπλαηφηεηα αλαγλψξηζεο ζηνηρείσλ φπσο νη επηθεθαιίδεο, νη θεθαιίδεο θαη ηα ππνζέιηδα, ε 

αξίζκεζε ησλ ζειίδσλ θαη νη ππνγξαθέο. 

Πεξηνρή είλαη ην ηκήκα κηαο εηθφλαο πνπ πεξηβάιιεηαη απφ πιαίζην θαη πεξηέρεη νξηζκέλν 

ηχπν δεδνκέλσλ. Ξξηλ απφ ηελ εθηέιεζε ηεο νπηηθήο αλαγλψξηζεο ραξαθηήξσλ, ην ABBYY 

FineReader εληνπίδεη ηηο πεξηνρέο θεηκέλνπ, εηθφλαο, πίλαθα θαη γξακκηθνχ θψδηθα γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ ηκεκάησλ ηεο εηθφλαο πνπ ζα πξέπεη λα αλαγλσξηζηνχλ, θαζψο θαη κε πνηα 

ζεηξά. 

Πξφηππν πεξηνρήο είλαη έλα πξφηππν ην νπνίν πεξηέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην 

κέγεζνο θαη ηηο ζέζεηο ησλ πεξηνρψλ ζε κηα νκάδα εγγξάθσλ κε παξφκνηα εκθάληζε.  

Απηνκαηνπνηεκέλε εξγαζία είλαη έλα ζχλνιν βεκάησλ επεμεξγαζίαο εγγξάθνπ. Ρν 

ABBYY FineReader 12 πεξηιακβάλεη νξηζκέλεο εθ ησλ πξνηέξσλ δηακνξθσκέλεο 

απηνκαηνπνηεκέλεο εξγαζίεο, νη νπνίεο είλαη πξνζπειάζηκεο απφ ην παξάζπξν Δξγαζίεο. Νη 

ρξήζηεο κπνξνχλ επίζεο λα δεκηνπξγνχλ ηηο δηθέο ηνπο πξνζσπηθέο απηνκαηνπνηεκέλεο 

εξγαζίεο. 

Απηφκαηνο ηξνθνδφηεο εγγξάθσλ (ADF) είλαη κηα ζπζθεπή ε νπνία ηξνθνδνηεί 

απηφκαηα ηα έγγξαθα ζε έλα ζαξσηή. Έλαο ζαξσηήο κε απηφκαην ηξνθνδφηε εγγξάθσλ 

έρεη ηε δπλαηφηεηα ζάξσζεο πνιιαπιψλ ζειίδσλ ρσξίο ρεηξνθίλεηε παξέκβαζε. Ρν ΑΒΒ 

FineReader ππνζηεξίδεη πνιπζέιηδα έγγξαθα. 

  

B 

Πεξηνρή εηθφλαο θφληνπ είλαη κηα πεξηνρή εηθφλαο πνπ πεξηέρεη κηα εηθφλα κε θείκελν 

εθηππσκέλν επάλσ ζε απηήλ. 

Πεξηνρή γξακκηθνχ θψδηθα είλαη κηα πεξηνρή ε νπνία πεξηιακβάλεη έλα γξακκηθφ θψδηθα. 

Φσηεηλφηεηα: παξάκεηξνο εηθφλαο πνπ αληηθαηνπηξίδεη ηελ πνζφηεηα ηνπ ιεπθνχ ζε κηα 

εηθφλα. Ζ αχμεζε ηεο θσηεηλφηεηαο θάλεη ηελ εηθφλα "ιεπθφηεξε". Ν νξηζκφο κηαο 

θαηάιιειεο ηηκήο θσηεηλφηεηαο βειηηψλεη ηελ πνηφηεηα ηεο αλαγλψξηζεο.  

C 

Κσδηθνζειίδα είλαη έλαο πίλαθαο ν νπνίνο δεκηνπξγεί αληηζηνηρίεο κεηαμχ ραξαθηήξσλ θαη 

ησλ θσδηθψλ ηνπο. Νη ρξήζηεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα επηινγήο ησλ ραξαθηήξσλ πνπ 

ρξεηάδνληαη απφ ηνπο δηαζέζηκνπο ζε κηα θσδηθνζειίδα. 

Λεηηνπξγία ρξψκαηνο πξνζδηνξίδεη θαηά πφζνλ ζα δηαηεξεζνχλ ή φρη ηα ρξψκαηα ηνπ 

εγγξάθνπ. Ζ ρξήζε αζπξφκαπξσλ εηθφλσλ έρεη σο απνηέιεζκα κηθξφηεξα έγγξαθα 

FineReader γηα ηαρχηεξε επεμεξγαζία. 

χλζεηε ιέμε είλαη κηα ιέμε πνπ ζπληίζεηαη απφ δχν ή πεξηζζφηεξεο πθηζηάκελεο ιέμεηο. 

Πην ABBYY FineReader, κηα ζχλζεηε ιέμε είλαη ε ιέμε, ηελ νπνία ην πξφγξακκα δελ 

κπνξεί λα εληνπίζεη ζην ιεμηθφ ηνπ, αιιά κπνξεί λα ηε δεκηνπξγήζεη απφ δχν ή 

πεξηζζφηεξεο ιέμεηο ηνπ ιεμηθνχ. 

D 
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Αλάιπζε εγγξάθνπ είλαη κηα δηαδηθαζία πξνζδηνξηζκνχ ηεο ινγηθήο δνκήο ελφο εγγξάθνπ 

θαη πεξηνρψλ πνπ πεξηέρνπλ δηάθνξνπο ηχπνπο δεδνκέλσλ. Ζ αλάιπζε ηνπ εγγξάθνπ 

κπνξεί λα εθηειείηαη απηφκαηα ή ρεηξνθίλεηα. 

Κσδηθφο αλνίγκαηνο εγγξάθνπ είλαη ν θσδηθφο ν νπνίνο απνηξέπεη ην άλνηγκα ελφο 

εγγξάθνπ PDF εάλ νη ρξήζηεο δελ πιεθηξνινγήζνπλ ηνλ θσδηθφ πξφζβαζεο πνπ 

θαζνξίζηεθε απφ ηνλ ζπγγξαθέα. 

Δπηινγέο εγγξάθνπ είλαη ην ζχλνιν ησλ επηινγψλ πνπ κπνξνχλ λα επηιεγνχλ ζην πιαίζην 

δηαιφγνπ Δπηινγέο (Δξγαιεία > Δπηινγέο). Πηηο επηινγέο εγγξάθνπ πεξηιακβάλνληαη 

επίζεο γιψζζεο θαη πξφηππα ρξήζηε. Νη επηινγέο εγγξάθνπ κπνξνχλ λα απνζεθεπηνχλ θαη, 

ζηε ζπλέρεηα, λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε άιια έγγξαθα ABBYY FineReader.  

Σχπνο εγγξάθνπ είλαη ε παξάκεηξνο πνπ ελεκεξψλεη ην πξφγξακκα ζρεηηθά ηνλ ηξφπν 

εθηχπσζεο ηνπ εγγξάθνπ πεγήο (ζε εθηππσηή ηερλνινγίαο ιέηδεξ, ζε γξαθνκεραλή, θ.ιπ.). 

Γηα ηα θείκελα ηα νπνία έρνπλ εθηππσζεί κε ηερλνινγία ιέηδεξ, επηιέμηε Απηφκαηα. Γηα ηα 

πιεθηξνινγεκέλα θείκελα, επηιέμηε Γξαθνκεραλή, ελψ γηα ηα θαμ, επηιέμηε Φαμ. 

Κνπθθίδεο αλά ίληζα (dpi) είλαη έλα κέηξν αλάιπζεο εηθφλαο. 

Πξφγξακκα νδήγεζεο είλαη έλα πξφγξακκα ινγηζκηθνχ ην νπνίν ειέγρεη κηα πεξηθεξεηαθή 

ζπζθεπή ελφο ππνινγηζηή (π.ρ., ζαξσηή, νζφλε, θ.ιπ.).  

F 

Δθέ γξακκαηνζεηξάο είλαη ε εκθάληζε κηαο γξακκαηνζεηξάο (π.ρ., έληνλε γξαθή, πιάγηα  

γξαθή, ππνγξάκκηζε, δηαθξηηή γξαθή, δείθηεο, εθζέηεο, κηθξά θεθαιαία).  

I  

Υαξαθηήξεο πνπ αγλννχληαη είλαη ραξαθηήξεο ιέμεσλ νη νπνίνη δελ απνηεινχλ γξάκκαηα 

(π.ρ. ραξαθηήξεο ζπιιαβηζκνχ ή ζεκεία ηνληζκνχ). Απηνί νη ραξαθηήξεο αγλννχληαη θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ νξζνγξαθηθνχ ειέγρνπ. 

Αληεζηξακκέλε εηθφλα είλαη κηα εηθφλα κε ιεπθνχο ραξαθηήξεο εθηππσκέλνπο ζε ζθνχξν 

θφλην. 

L 

License Manager είλαη κηα βνεζεηηθή εθαξκνγή ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δηαρείξηζε 

ησλ αδεηψλ ηνπ ABBYY FineReader θαη ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ABBYY FineReader 12 

Corporate. 

Γίςεθν γξάκκα είλαη ν ζπλδπαζκφο δχν ή πεξηζζφηεξσλ "ελνπνηεκέλσλ" ραξαθηήξσλ 

(π.ρ., fi, fl, ffi). Απηνί νη ραξαθηήξεο δηαρσξίδνληαη δχζθνια απφ ην ABBYY FineReader. Ζ 

αληηκεηψπηζή ηνπο σο έλαο ραξαθηήξαο βειηηψλεη ηελ αθξίβεηα ηεο νπηηθήο αλαγλψξηζεο 

ραξαθηήξσλ. 

Υαξαθηήξεο ρακειήο αμηνπηζηίαο είλαη ραξαθηήξεο νη νπνίνη ελδέρεηαη λα έρνπλ 

αλαγλσξηζηεί εζθαικέλα απφ ην πξφγξακκα. 

Λέμεηο ρακειήο αμηνπηζηίαο είλαη ιέμεηο νη νπνίεο πεξηέρνπλ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο 

ραξαθηήξεο ρακειήο αμηνπηζηίαο. 
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M 

Γξακκαηνζεηξά ζηαζεξνχ πιάηνπο είλαη κηα γξακκαηνζεηξά (φπσο ν ηχπνο Courier 

New) ζηελ νπνία φινη νη ραξαθηήξεο έρνπλ ζηαζεξφ πιάηνο. Γηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα 

ζηελ νπηηθή αλαγλψξηζε ραξαθηήξσλ κε ηηο γξακκαηνζεηξέο ζηαζεξνχ πιάηεο, επηιέμηε 

Δξγαιεία > Δπηινγέο..., θάληε θιηθ ζηελ θαξηέια Έγγξαθν θαη επηιέμηε Γξαθνκεραλή 

γηα ην ζηνηρείν Σχπνο εγγξάθνπ. 

O 

χζηεκα αλαγλψξηζεο φισλ ησλ γξακκαηνζεηξψλ είλαη έλα ζχζηεκα κε δπλαηφηεηα 

αλαγλψξηζεο ραξαθηήξσλ νπνηαζδήπνηε γξακκαηνζεηξάο ρσξίο πξνεγνχκελε εθπαίδεπζε.  

Πξναηξεηηθφ ελσηηθφ είλαη έλα ελσηηθφ (¬) ην νπνίν επηζεκαίλεη ηελ αθξηβή ζέζε 

δηαίξεζεο κηαο ιέμεο ή ελφο ζπλδπαζκνχ ιέμεσλ εάλ εκθαλίδνληαη ζην ηέινο κηα γξακκήο 

(π.ρ. ε ιέμε "autoformat" ζα πξέπεη λα δηαρσξηζηεί σο "auto" θαη "format").  Ρν ABBYY 

FineReader αληηθαζηζηά φια ηα ελσηηθά ησλ ιέμεσλ ηνπ ιεμηθνχ κε πξναηξεηηθά ελσηηθά.  

P 

Γηάηαμε ζειίδαο είλαη ε δηάηαμε θεηκέλνπ, πηλάθσλ, εηθφλσλ, παξαγξάθσλ θαη ζηειψλ ζε 

κηα ζειίδα. Νη γξακκαηνζεηξέο, ηα κεγέζε θαη ηα ρξψκαηα ησλ γξακκαηνζεηξψλ, ην θφλην 

θαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ θεηκέλνπ είλαη επίζεο κέξε ηεο δηάηαμεο ζειίδαο.  

Τπφδεηγκα είλαη ε νκάδα φισλ ησλ γξακκαηηθψλ κνξθψλ κηα ιέμεο.  

Πξφηππν είλαη έλα ζχλνιν ζπζρεηηζκψλ κεηαμχ κέζσλ εηθφλσλ ραξαθηήξσλ θαη ησλ 

αληίζηνηρσλ νλνκάησλ ηνπο. Ρα πξφηππα δεκηνπξγνχληαη φηαλ εθπαηδεχεηε ην ABBYY 

FineReader ζε ζπγθεθξηκέλν θείκελν. 

Ρπζκίζεηο αζθαιείαο PDF είλαη νη πεξηνξηζκνί πνπ απνηξέπνπλ ην άλνηγκα, ηελ 

επεμεξγαζία, ηελ αληηγξαθή ή ηελ εθηχπσζε ελφο εγγξάθνπ PDF. Απηέο νη ξπζκίζεηο 

πεξηιακβάλνπλ θσδηθνχο αλνίγκαηνο εγγξάθνπ, θσδηθνχο εγθξίζεσλ θαη επίπεδα 

θξππηνγξάθεζεο. 

Κσδηθφο εγθξίζεσλ είλαη ν θσδηθφο πξφζβαζεο πνπ απνηξέπεη ηελ εθηχπσζε θαη ηελ 

επεμεξγαζία ελφο εγγξάθνπ PDF απφ άιινπο ρξήζηεο εάλ δελ πιεθηξνινγήζνπλ ηνλ θσδηθφ 

πξφζβαζεο πνπ θαζνξίζηεθε απφ ην ζπγγξαθέα. Δάλ έρνπλ επηιεγεί νξηζκέλεο ξπζκίζεηο 

αζθαιείαο γηα ην έγγξαθν PDF, νη άιινη ρξήζηεο δελ έρνπλ δπλαηφηεηα αιιαγήο ηνπο εάλ 

δελ πιεθηξνινγήζνπλ ηνλ θσδηθφ εγθξίζεσλ. 

Πεξηνρή εηθφλαο είλαη κηα πεξηνρή ε νπνία πεξηιακβάλεη κηα εηθφλα. Απηφο ν ηχπνο 

πεξηνρήο κπνξεί λα πεξηιακβάλεη κηα πξαγκαηηθή εηθφλα ή νπνηνδήπνηε άιιν αληηθείκελν 

(π.ρ. απφζπαζκα θεηκέλνπ) ην νπνίν ζα πξέπεη λα εκθαλίδεηαη σο εηθφλα. 

Κχξηα κνξθή είλαη ε κνξθή "ιεμηθνχ" κηαο ιέμεο (νη αξρηθέο ιέμεηο ιεκκάησλ ηνπ ιεμηθνχ 

παξέρνληαη ζπλήζσο ζηηο θχξηεο κνξθέο ηνπο). 

Κσδηθφο πξντφληνο είλαη έλαο θσδηθφο πνπ δεκηνπξγείηαη απηφκαηα κε βάζε ηε 

δηακφξθσζε ηνπ πιηθνχ θαηά ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ABBYY FineReader ζε έλαλ 

ζπγθεθξηκέλν ππνινγηζηή. 

Απαγνξεπκέλνη ραξαθηήξεο είλαη ραξαθηήξεο νη νπνίνη ζεσξείηε φηη δελ ζα πξνθχςνπλ 

πνηέ ζε έλα πξνο αλαγλψξηζε θείκελν. Ν θαζνξηζκφο απηψλ ησλ απαγνξεπκέλσλ 

ραξαθηήξσλ απμάλεη ηελ ηαρχηεηα θαη ηελ πνηφηεηα ηεο νπηηθήο αλαγλψξηζεο. 
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R 

Πεξηνρή αλαγλψξηζεο είλαη κηα πεξηνρή εηθφλαο πνπ ην ABBYY FineReader ζα πξέπεη λα 

αλαιχεη απηφκαηα. 

Αλάιπζε είλαη κηα παξάκεηξνο ζάξσζεο πνπ πξνζδηνξίδεηαη ζε θνπθθίδεο αλά ίληζα (dpi). 

Ζ αλάιπζε 300 dpi ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα θείκελα κε κέγεζνο γξακκαηνζεηξάο 

πνπ θαζνξίδεηαη ζε 10 ζη. θαη άλσ, ελψ ε αλάιπζε 400 έσο 600 dpi είλαη πξνηηκφηεξε γηα 

θείκελα κηθξφηεξνπ κεγέζνπο γξακκαηνζεηξάο (9 ζη. θαη θάησ).  

S 

αξσηήο είλαη κηα ζπζθεπή γηα ηελ εηζαγσγή εηθφλσλ ζε έλαλ ππνινγηζηή. 

Λεηηνπξγία ζάξσζεο είλαη κηα παξάκεηξνο ζάξσζεο ε νπνία θαζνξίδεη εάλ κηα εηθφλα 

πξέπεη λα ζαξσζεί ζε άζπξν θαη καχξν, ηφλνπο ηνπ γθξη ή έγρξσκα.  

Γηαρσξηζηηθά είλαη ζχκβνια ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ δηαρσξηζκφ ησλ ιέμεσλ 

(π.ρ. /, \, παχια) θαη ηα νπνία δηαρσξίδνληαη κε θελά απφ ηηο ίδηεο ηηο ιέμεηο.  

Κσδηθφο ππνζηήξημεο είλαη έλα κνλαδηθφ αλαγλσξηζηηθφ αξηζκνχ ζεηξάο κε πιεξνθνξίεο 

γηα ηελ άδεηα ρξήζεο θαη ηνλ ππνινγηζηή ζηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη. Έλαο θσδηθφο 

ππνζηήξημεο παξέρεη πξφζζεηε πξνζηαζία θαη ειέγρεηαη απφ ην πξνζσπηθφ ηερληθήο 

ππνζηήξημεο πξηλ απφ ηελ παξνρή ηερληθήο ππνζηήξημεο.  

T 

Πεξηνρή πίλαθα είλαη κηα πεξηνρή εηθφλαο πνπ πεξηέρεη δεδνκέλα ζε κνξθή πίλαθα.  ηαλ 

ην πξφγξακκα αλαγλσξίδεη απηφλ ηνλ ηχπν πεξηνρήο, νξίδεη θάζεηνπο θαη νξηδφληηνπο 

δηαρσξηζηέο εληφο ηεο πεξηνρήο γηα λα δεκηνπξγήζεη πίλαθα. Ρφηε απηή ε πεξηνρή 

απνδίδεηαη σο πίλαθαο ζην θείκελν εμφδνπ. 

PDF κε εηηθέηεο είλαη έλα έγγξαθν PDF ην νπνίν πεξηέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηε δνκή ηνπ 

εγγξάθνπ, φπσο ηα ινγηθά κέξε ηνπ, εηθφλεο θαη πίλαθεο. Ζ δνκή ελφο εγγξάθνπ 

θσδηθνπνηείηαη ζε εηηθέηεο PDF. Έλα αξρείν PDF ην νπνίν δηαζέηεη εηηθέηεο κπνξεί λα 

αλαδξνκνινγεζεί ψζηε λα ηαηξηάδεη ζε δηαθνξεηηθά κεγέζε νζφλεο θαη λα εκθαλίδεηαη 

ζσζηά ζε θνξεηέο ζπζθεπέο. 

Γηαρεηξηζηήο εξγαζηψλ είλαη κηα ιεηηνπξγία ηνπ ABBYY FineReader ε νπνία επηηξέπεη 

ζηνπο ρξήζηεο λα εθηεινχλ κηα απηνκαηνπνηεκέλε εξγαζία, λα δεκηνπξγνχλ θαη λα 

ηξνπνπνηνχλ απηνκαηνπνηεκέλεο εξγαζίεο θαη λα δηαγξάθνπλ πξνζαξκνζκέλεο 

απηνκαηνπνηεκέλεο εξγαζίεο. 

Πεξηνρή θεηκέλνπ είλαη κηα πεξηνρή εηθφλαο ε νπνία πεξηιακβάλεη θείκελν. Νη πεξηνρέο 

θεηκέλνπ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ απνθιεηζηηθά κνλφζηειν θείκελν.  

Δθπαίδεπζε είλαη ε δηαδηθαζία ηεο δεκηνπξγίαο αληηζηνηρίαο κεηαμχ ηεο εηθφλαο ελφο 

ραξαθηήξα θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ ραξαθηήξα. (Γηα ιεπηνκέξεηεο, αλαηξέμηε ζηελ ελφηεηα 

"Αλαγλψξηζε κε εθπαίδεπζε".) 

U 

Unicode είλαη έλα πξφηππν πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηελ εηαηξεία Unicode Consortium  

(Unicode, Inc.) θαη απνηειεί έλα δηεζλέο ζχζηεκα θσδηθνπνίεζεο 16–bit γηα ηελ 

επεμεξγαζία θεηκέλσλ. 
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Ππληνκεχζεηο πιεθηξνινγίνπ 
Ρν ABBYY FineReader 12 παξέρεη ηηο εμήο ζπληνκεχζεηο πιεθηξνινγίνπ γηα ηηο εληνιέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη πην ζπρλά. Κπνξείηε επίζεο λα δεκηνπξγήζεηε ηηο δηθέο ζαο ζπληνκεχζεηο 

πιεθηξνινγίνπ. 

Γηα λα δεκηνπξγήζεηε κηα ζπληφκεπζε: 

1. Πην κελνχ Δξγαιεία, θάληε θιηθ ζηελ επηινγή Πξνζαξκνγή… γηα λα αλνίμεηε ην πιαίζην 
δηαιφγνπ Πξνζαξκνγή γξακκψλ εξγαιείσλ θαη ζπληνκεχζεσλ. 

2. Πηελ θαξηέια πληνκεχζεηο πιεθηξνινγίνπ, ζην πεδίν Καηεγνξίεο, επηιέμηε κηα 
θαηεγνξία. 

3. Πην πεδίν Δληνιέο, επηιέμηε ηελ εληνιή γηα ηελ νπνία ζέιεηε λα δεκηνπξγήζεηε 
ζπληφκεπζε πιεθηξνινγίνπ ή λα αιιάμεηε ηε ζπληφκεπζε. 

4. Θάληε θιηθ κέζα ζην πεδίν Πηέζηε ην λέν πιήθηξν ζπληφκεπζεο θαη κεηά, ζην 
πιεθηξνιφγηφ ζαο, παηήζηε ηα πιήθηξα πνπ ζέιεηε λα ρξεζηκνπνηείηε σο ζπληφκεπζε γηα 
ηελ επηιεγκέλε εληνιή. 

5. Θάληε θιηθ ζηελ επηινγή Αληηζηνίρηζε. Ρα πιήθηξα πνπ θαζνξίζαηε ζα πξνζηεζνχλ ζην 
πιαίζην Σξέρνπζα ζπληφκεπζε. 

6. Θάληε θιηθ ζην θνπκπί ΟΚ γηα λα απνζεθεχζεηε ηηο αιιαγέο. 
7. Γηα λα επαλαθέξεηε ηηο ζπληνκεχζεηο ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηηκέο ηνπο, θάληε θιηθ ζηελ 

επηινγή Δπαλαθνξά (γηα κηα επηιεγκέλε θαηεγνξία εληνιψλ) ή ζηελ επηινγή Δπαλαθνξά 
φισλ (γηα φια ηα πιήθηξα ζπληφκεπζεο). 

 Κελνχ Αξρείν 
 Κελνχ Δπεμεξγαζία 
 Κελνχ Πξνβνιή 
 Κελνχ Έγγξαθν 
 Κελνχ ειίδα 
 Κελνχ Πεξηνρή 
 Κελνχ Δξγαιεία 
 Κελνχ Βνήζεηα 
 Γεληθά 

Κελνχ "Αξρείν" 

Δληνιή 
πληνκεχζεηο 

πιεθηξνινγίνπ 

Πάξσζε ζειίδσλ… Ctrl+K 

Άλνηγκα αξρείνπ PDF ή εηθφλαο… Ctrl+O 

Λέν έγγξαθν FineReader Ctrl+N 

Άλνηγκα εγγξάθνπ FineReader… Ctrl+Shift+N 

Απνζήθεπζε εγγξάθνπ σο Ctrl+S 

Απνζήθεπζε ζειίδσλ σο εηθφλεο… Ctrl+Alt+S 

Έγγξαθν e–mail Ctrl+M 
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Δηθφλεο e–mail Ctrl+Alt+M 

Δθηχπσζε θεηκέλνπ Ctrl+P 

Δθηχπσζε εηθφλαο Ctrl+Alt+P 

Κελνχ "Δπεμεξγαζία" 

Δληνιή 
πληνκεχζεηο 

πιεθηξνινγίνπ 

Αλαίξεζε Ctrl+Z 

Αθχξσζε αλαίξεζεο Ctrl+Enter 

Απνθνπή Ctrl+X 

Αληηγξαθή 
Ctrl+C 

Ctrl+Insert 

Δπηθφιιεζε 
Ctrl+V 

Shift+Insert 

Γηαγξαθή Delete 

Δπηινγή φισλ Ctrl+A 

Δχξεζε… Ctrl+F 

Δχξεζε επφκελνπ F3 

Αληηθαηάζηαζε… Ctrl+H 

Κελνχ "Ξξνβνιή" 

Δληνιή 
πληνκεχζεηο 

πιεθηξνινγίνπ 

Δκθάληζε παξαζχξνπ ζειίδαο F5 

Δκθάληζε κφλν ηνπ παξαζχξνπ "Δηθφλα" F6 

Δκθάληζε παξαζχξσλ "Δηθφλα" θαη "Θείκελν" F7 

Δκθάληζε κφλν ηνπ παξαζχξνπ "Θείκελν" F8 

Δκθάληζε παξαζχξνπ εζηίαζεο Ctrl+F5 

Δπφκελν παξάζπξν Ctrl+Tab 
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Ξξνεγνχκελν παξάζπξν Ctrl+Shift+Tab 

Κελνχ "Έγγξαθν" 

Δληνιή 
πληνκεχζεηο 

πιεθηξνινγίνπ 

Αλάγλσζε εγγξάθνπ Ctrl+Shift+R 

Αλάιπζε εγγξάθνπ Ctrl+Shift+E 

Κεηάβαζε ζηελ επφκελε ζειίδα 
Alt+Down Arrow 

Page Up 

Κεηάβαζε ζηελ πξνεγνχκελε ζειίδα 
Alt+Up Arrow 

Page Down 

Κεηάβαζε ζηε ζειίδα… Ctrl+G 

Θιείζηκν ηξέρνπζαο ζειίδαο Ctrl+F4 

Κελνχ "Πειίδα" 

Δληνιή 
πληνκεχζεηο 

πιεθηξνινγίνπ 

Αλάγλσζε ζειίδαο Ctrl+R 

Αλάιπζε ζειίδαο Ctrl+E 

Δπεμεξγαζία εηθφλαο… Ctrl+Shift+C 

Γηαγξαθή φισλ ησλ πεξηνρψλ θαη θεηκέλνπ Ctrl+Delete 

Γηαγξαθή θεηκέλνπ Ctrl+Shift+Delete 

Ηδηφηεηεο ζειίδαο… Alt+Enter 

Κελνχ "Ξεξηνρή" 

Δληνιή 
πληνκεχζεηο 

πιεθηξνινγίνπ 

Αλάγλσζε πεξηνρήο Ctrl+Shift+B 

Αιιαγή ηχπνπ πεξηνρήο ζε Κείκελν Ctrl+2 

Αιιαγή ηχπνπ πεξηνρήο ζε Πίλαθα Ctrl+3 
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Αιιαγή ηχπνπ πεξηνρήο ζε Δηθφλα Ctrl+4 

Αιιαγή ηχπνπ πεξηνρήο ζε Δηθφλα θφληνπ Ctrl+6 

Αιιαγή ηχπνπ πεξηνρήο ζε Γξακκηθφ θψδηθα Ctrl+5 

Αιιαγή ηχπνπ πεξηνρήο ζε Πεξηνρή 

αλαγλψξηζεο 
Ctrl+1 

Κελνχ "Δξγαιεία" 

Δληνιή 
πληνκεχζεηο 

πιεθηξνινγίνπ 

Γηαρεηξηζηήο εξγαζηψλ… Ctrl+T 

Hot Folder… Ctrl+Shift+H 

Ξξνβνιή ιεμηθψλ… Ctrl+Alt+D 

Δπεμεξγαζηήο γιψζζαο… Ctrl+Shift+L 

Δπεμεξγαζηήο πξνηχπσλ… Ctrl+Shift+A 

Δπαιήζεπζε… Ctrl+F7 

Δπφκελν ζθάικα Shift+F4 

Ξξνεγνχκελν ζθάικα Shift+F5 

Δπηινγέο… Ctrl+Shift+O 

Κελνχ "Βνήζεηα" 

Δληνιή 
πληνκεχζεηο 

πιεθηξνινγίνπ 

Βνήζεηα F1 

Γεληθά 

Δληνιή 
πληνκεχζεηο 

πιεθηξνινγίνπ 

Δπηζήκαλζε ηνπ επηιεγκέλνπ απνζπάζκαηνο ηνπ 

θεηκέλνπ κε έληνλε γξαθή 
Ctrl+B 

Δπηζήκαλζε ηνπ επηιεγκέλνπ απνζπάζκαηνο ηνπ Ctrl+I 
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θεηκέλνπ κε πιάγηα γξαθή 

πνγξάκκηζε ηνπ επηιεγκέλνπ απνζπάζκαηνο 

θεηκέλνπ 
Ctrl+U 

Κεηάβαζε ζε θειί πίλαθα Ξιήθηξα βέινπο 

Κεηάβαζε ζην παξάζπξν ειίδεο Alt+1 

Κεηάβαζε ζην παξάζπξν Δηθφλα Alt+2 

Κεηάβαζε ζην παξάζπξν Κείκελν Alt+3 

Κεηάβαζε ζην παξάζπξν Δζηίαζε Alt+4 

πνζηεξηδφκελεο κνξθέο εηθφλαο 
Ν παξαθάησ πίλαθαο πεξηιακβάλεη ηηο κνξθέο εηθφλαο πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ ην ABBYY 

FineReader 12. 

Μνξθή 
Δπέθηαζε 

αξρείνπ 
Άλνηγκα Απνζήθεπζε 

Bitmap bmp, dib, rle + + 

Bitmap, αζπξφκαπξν bmp, dib, rle + + 

Bitmap, γθξη bmp, dib, rle + + 

Bitmap, έγρξσκν bmp, dib, rle + + 

DCX dcx + + 

DCX, αζπξφκαπξν dcx + + 

DCX, γθξη dcx + + 

DCX, έγρξσκν dcx + + 

JPEG 2000 jp2, j2k + + 

JPEG 2000, γθξη jp2, j2k + + 

JPEG 2000, έγρξσκν jp2, j2k + + 

JPEG jpg, jpeg + + 

JPEG, γθξη jpg, jpeg + + 

JPEG, έγρξσκν jpg, jpeg + + 
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JBIG2 jb2, jbig2 + + 

PCX pcx + + 

PCX, αζπξφκαπξν pcx + + 

PCX, γθξη pcx + + 

PCX, έγρξσκν pcx + + 

PNG png + + 

PNG, αζπξφκαπξν png + + 

PNG, γθξη png + + 

PNG, έγρξσκν png + + 

TIFF tif, tiff + + 

TIFF, αζπξφκαπξν, ρσξίο ζπκπίεζε tif, tiff + + 

TIFF, αζπξφκαπξν, ζπκπίεζε Packbits tif, tiff + + 

TIFF, αζπξφκαπξν, ζπκπίεζε CCITT νκάδαο 4 tif, tiff + + 

TIFF, αζπξφκαπξν, ζπκπίεζε ZIP tif, tiff + + 

TIFF, αζπξφκαπξν, ζπκπίεζε LZW tif, tiff + + 

TIFF, γθξη, ρσξίο ζπκπίεζε tif, tiff + + 

TIFF, γθξη, ζπκπίεζε Packbits tif, tiff + + 

TIFF, γθξη, ζπκπίεζε JPEG tif, tiff + + 

TIFF, γθξη, ζπκπίεζε ZIP tif, tiff + + 

TIFF, γθξη, ζπκπίεζε LZW tif, tiff + + 

TIFF, έγρξσκν, ρσξίο ζπκπίεζε tif, tiff + + 

TIFF, έγρξσκν, ζπκπίεζε Packbits tif, tiff + + 

TIFF, έγρξσκν, ζπκπίεζε JPEG tif, tiff + + 

TIFF, έγρξσκν, ζπκπίεζε ZIP tif, tiff + + 

TIFF, έγρξσκν, ζπκπίεζε LZW tif, tiff + + 

PDF pdf + + 
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PDF v. 1.7 ή πξνγελέζηεξε pdf + + 

DjVu djvu, djv + + 

GIF gif + – 

XPS (απαηηείηαη ην Microsoft .NET 

Framework 3.0) 
xps + – 

Windows Media Photo wdp + – 

πνζηεξηδφκελεο κνξθέο απνζήθεπζεο 
Ρν ABBYY FineReader κπνξεί λα απνζεθεχεη αλαγλσξηζκέλα θείκελα ζε νπνηαδήπνηε απφ 

ηηο παξαθάησ κνξθέο: 

 Έγγξαθν Microsoft Word (*.doc) 
 Έγγξαθν Microsoft Office Word 2007 (*.docx) 
 Κνξθή εκπινπηηζκέλνπ θεηκέλνπ (*.rtf) 
 Θείκελν OpenDocument (*.odt) 
 Έγγξαθν Adobe Acrobat (*.pdf) 
 Έγγξαθν HTML (*.htm) 
 Έγγξαθν FB2 (*.fb2) 
 Έγγξαθν EPUB (*.epub) 
 Ξαξνπζίαζε Microsoft PowerPoint 2007 (*.pptx) 
 Αξρείν ηηκψλ δηαρσξηζκέλσλ κε θφκκα Microsoft Office Excel (*.csv) 
 Έγγξαθν θεηκέλνπ (*.txt) 

Ρν ABBYY FineReader ππνζηεξίδεη ηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα Windows, DOS, Mac, ηηο 
θσδηθνζειίδεο ISO θαη ηελ θσδηθνπνίεζε Unicode. 

 Φχιιν εξγαζίαο Microsoft Excel (*.xls) 
 Βηβιίν εξγαζίαο Microsoft Office Excel 2007 (*.xlsx) 
 PDF/A (*.pdf) 
 Έγγξαθν DjVu (*.djvu) 

Απαηηνχκελεο γξακκαηνζεηξέο 

Γιψζζα Γξακκαηνζεηξά 
Ακπραδίαο Arial Unicode MS(*) 

Adyghian Arial Unicode MS(*), Lucida Sans Unicode 

Αγθνχι Arial Unicode MS(*), Lucida Sans Unicode 

Αιηατθή Arial Unicode MS(*), Lucida Sans Unicode 

Αξαβηθά Arial Unicode MS(*) 

Αξκεληθά (Αλαηνιηθά, Γπηηθά, 

Γθξακπάξ) 
Arial Unicode MS(*) 
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Άβαξ Arial Unicode MS(*), Lucida Sans Unicode 

Κπαζθίξ Arial Unicode MS(*), Palatino Linotype 

Ρζεηζεληθά Arial Unicode MS(*), Lucida Sans Unicode 

Θηλεδηθά (απινπνηεκέλα), Θηλεδηθά 

(παξαδνζηαθά)  

Γξακκαηνζεηξέο Arial Unicode MS (*), SimSun 

Γηα παξάδεηγκα: SimSun (Founder Extended), 

SimSun–18030, NSimSun. 

Simhei, YouYuan, PMingLiU, MingLiU, Ming(γηα 

ISO10646), STSong 

Ρζνχβαο Arial Unicode MS(*) 

Ρζνπθίδη Arial Unicode MS(*), Lucida Sans Unicode 

Dargwa Arial Unicode MS(*), Lucida Sans Unicode 

Ίλγθνπο Arial Unicode MS(*), Lucida Sans Unicode 

Gagauz Arial Unicode MS(*) 

Σάνπζα Arial Unicode MS(*), Lucida Sans Unicode 

Δβξατθά Arial Unicode MS(*) 

Ηαπσληθά 

Γξακκαηνζεηξέο Arial Unicode MS (*), SimSun 

Γηα παξάδεηγκα: SimSun (Founder Extended), 

SimSun–18030, NSimSun. 

Simhei, YouYuan, PMingLiU, MingLiU, Ming(γηα 

ISO10646), STSong 

Kabardian Arial Unicode MS(*), Lucida Sans Unicode 

Θαθάο Arial Unicode MS(*) 

Θάληη Arial Unicode MS(*) 

Θνξεαηηθά, Θνξεαηηθά (Σάλγθνπι) 

Γξακκαηνζεηξέο Arial Unicode MS (*), SimSun 

Γηα παξάδεηγκα: SimSun (Founder Extended), 

SimSun–18030, NSimSun. 

Simhei, YouYuan, PMingLiU, MingLiU, Ming(γηα 

ISO10646), STSong 

Θφξηαθ Arial Unicode MS(*), Lucida Sans Unicode 

Ιαθ Arial Unicode MS(*), Lucida Sans Unicode 

Ιέδγθη Arial Unicode MS(*), Lucida Sans Unicode 

Κάλζη Arial Unicode MS(*), Lucida Sans Unicode 
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Κάξη Arial Unicode MS(*) 

Νζεηίαο Arial Unicode MS(*) 

Οσζηθά (παιαηά γξαθή) Arial Unicode MS(*), Palatino Linotype 

Ρακπαζαξάλ Arial Unicode MS(*), Lucida Sans Unicode 

Ραηδηθηζηάλ Arial Unicode MS(*), Palatino Linotype 

Ρατιαλδέδηθα 
Arial Unicode MS(*), Aharoni, David, Levenim mt, 

Miriam, Narkisim, Rod 

Νπληκνχξη Arial Unicode MS(*) 

Βηεηλακέδηθα Arial Unicode MS(*) 

Ενπινχ Arial Unicode MS(*), Lucida Sans Unicode  

Γηαθνχη Arial Unicode MS(*) 

Γίληηο Arial Unicode MS(*) 

εκεία εχξεζεο/παξνρήο κε 

(*) Microsoft Office 2000 ή λεφηεξε έθδνζε 

Θαλνληθέο παξαζηάζεηο 
Ν παξαθάησ πίλαθαο πεξηιακβάλεη ηηο θαλνληθέο παξαζηάζεηο πνπ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε δεκηνπξγία ιεμηθνχ γηα κηα πξνζαξκνζκέλε γιψζζα. 

Όλνκα ζηνηρείνπ 
πκβαηηθφ ζχκβνιν 

θαλνληθήο 

παξάζηαζεο 
Παξαδείγκαηα θαη επεμεγήζεηο ρξήζεο 

Νπνηνζδήπνηε 

ραξαθηήξαο 
. c.t — ππνδειψλεη "cat", "cot," θ.ιπ. 

Σαξαθηήξαο απφ 

νκάδα 
[] 

[b–d]ell — ππνδειψλεη "bell", "cell", "dell", 

θ.ιπ.  

[ty]ell — ππνδειψλεη "tell" θαη "yell" 

Σαξαθηήξαο πνπ δελ 

αλήθεη ζηελ νκάδα 
[^] 

[^y]ell — ππνδειψλεη "dell", "cell", "tell", 

αιιά απαγνξεχεη ηελ έθθξαζε "yell"  

[^n–s]ell — ππνδειψλεη "bell", "cell", αιιά 

απαγνξεχεη ηηο εθθξάζεηο "nell", "oell", "pell", 

"qell", "rell" θαη "sell" 

Ή | c(a|u)t — ππνδειψλεη "cat" θαη "cut" 
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0 ή πεξηζζφηεξεο 

αληηζηνηρίεο 
* 

10* — ππνδειψλεη ηνπο αξηζκνχο 1, 10, 100, 

1000, θ.ιπ. 

1 ή πεξηζζφηεξεο 

αληηζηνηρίεο 
+ 

10+ — επηηξέπεη ηνπο αξηζκνχο 10, 100, 

1000, θ.ιπ., αιιά απαγνξεχεη ηνλ αξηζκφ 1 

Γξάκκα ή ςεθίν [0–9a–zA–Zа–яА–Я] 

[0–9a–zA–Zа–яА–Я] — επηηξέπεη 

νπνηνλδήπνηε κεκνλσκέλν ραξαθηήξα 

[0–9a–zA–Zа–яА–Я]+ — επηηξέπεη 

νπνηαδήπνηε ιέμε 

Θεθαιαίν ιαηηληθφ 

γξάκκα  
[A–Z]   

Ξεδφ ιαηηληθφ 

γξάκκα  
[a–z]   

Θεθαιαίν θπξηιιηθφ 

γξάκκα 
[А–Я]   

Ξεδφ θπξηιιηθφ 

γξάκκα 
[а–я]   

Τεθίν [0–9]   

  @ Γεζκεπκέλν. 

εκείσζε: 

1. Γηα λα ρξεζηκνπνηήζεηε έλα ζχκβνιν θαλνληθήο παξάζηαζεο σο θαλνληθφ ραξαθηήξα, 
ρξεζηκνπνηήζηε κηα αλάζηξνθε θάζεην ζηελ αξρή ηνπ. Γηα παξάδεηγκα, ην [t–v]x+ 
αληηπξνζσπεχεη ηα tx, txx, txx, θ.ιπ., ux, uxx, θ.ιπ., αιιά ην \[t–v\]x+ αληηπξνζσπεχεη ηα 
[t–v]x, [t–v]xx, [t–v]xxx, θ.ιπ. 

2. Γηα λα νκαδνπνηήζεηε ζηνηρεία θαλνληθψλ παξαζηάζεσλ, ρξεζηκνπνηήζηε παξελζέζεηο. Γηα 
παξάδεηγκα, ην (a|b)+|c αληηπξνζσπεχεη ην γξάκκα c ή νπνηνπζδήπνηε ζπλδπαζκνχο φπσο 
abbbaaabbb, ababab, θ.ιπ. (κηα ιέμε νπνηνπδήπνηε κε–κεδεληθνχ κήθνπο ζηελ νπνία 
ελδέρεηαη λα ππάξρεη νπνηνδήπνηε πιήζνο γξακκάησλ a θαη b ζε νπνηαδήπνηε ζεηξά), ελψ 
ην a|b+|c αληηπξνζσπεχεη ηα γξάκκαηα a, c, θαζψο θαη ηα b, bb, bbb, θ.ιπ. 

Παξαδείγκαηα 

Αο ππνζέζνπκε φηη αλαγλσξίδεηε έλαλ πίλαθα κε ηξεηο ζηήιεο: εκεξνκελίεο γέλλεζεο, 

νλφκαηα θαη δηεπζχλζεηο e–mail. Πηελ πεξίπησζε απηή κπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε δχν λέεο 

γιψζζεο, Γεδνκέλα θαη Γηεχζπλζε, θαη λα νξίζεηε ηηο παξαθάησ θαλνληθέο παξαζηάζεηο γηα 

απηέο. 

Καλνληθέο παξαζηάζεηο γηα εκεξνκελίεο: 

Ν αξηζκφο πνπ ππνδειψλεη κηα εκέξα κπνξεί λα απνηειείηαη απφ έλα ςεθίν (1, 2, θ.ιπ.) ή 

δχν ςεθία (02, 12), αιιά δελ κπνξεί λα είλαη κεδεληθφο (00 ή 0). Ζ θαλνληθή παξάζηαζε 

γηα ηελ εκέξα ζα πξέπεη λα έρεη ηελ εμήο εκθάληζε: ((|0)[1–9])|([1|2][0–9])|(30)|(31). 

Ζ θαλνληθή παξάζηαζε γηα ην κήλα ζα πξέπεη λα έρεη ηελ εμήο εκθάληζε: ((|0)[1–

9])|(10)|(11)|(12). 
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Ζ θαλνληθή παξάζηαζε γηα ην έηνο ζα πξέπεη λα έρεη ηελ εμήο εκθάληζε: ([19][0–9][0–

9]|([0–9][0–9])|([20][0–9][0–9]|([0–9][0–9]). 

Απηφ πνπ απνκέλεη πιένλ είλαη λα ζπλδπάζεηε φια απηά ηα ζηνηρεία καδί θαη λα δηαρσξίζεηε 

ηνπο αξηζκνχο κε ηειείεο (π.ρ., 1.03.1999). Ζ ηειεία είλαη ζχκβνιν θαλνληθήο παξάζηαζεο 

θαη ζα πξέπεη λα ηνπνζεηήζεηε κηα αλάζηξνθε θάζεην (\) πξηλ απφ απηή. Ζ θαλνληθή 

παξάζηαζε γηα ηελ πιήξε εκεξνκελία ζα πξέπεη λα έρεη ηελ εμήο εκθάληζε: 

((|0)[1–9])|([1|2][0–9])|(30)|(31)\.((|0)[1–9])|(10)|(11)|(12)\.((19)[0–9][0–9])|([0–9][0–

9])|([20][0–9][0–9]|([0–9][0–9]) 

Καλνληθή παξάζηαζε γηα δηεπζχλζεηο e–mail: 

[a–zA–Z0–9_\–\.]+\@[a–z0–9\.\–]+ 
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Ρερληθή ππνζηήξημε 

Δάλ έρεηε νπνηεζδήπνηε εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ ABBYY FineReader, 

ζπκβνπιεπηείηε φιε ηελ ηεθκεξίσζε πνπ έρεηε (ην Δγρεηξίδην ρξήζεο θαη ηε Βνήζεηα) 

πξνηνχ επηθνηλσλήζεηε κε ηελ ππεξεζία ηερληθήο ππνζηήξημεο. Δπίζεο, κπνξείηε λα 

πξαγκαηνπνηήζεηε αλαδήηεζε ζηελ ελφηεηα ηερληθήο ππνζηήξημεο, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 

ABBYY, ζηε δηεχζπλζε www.abbyy.com/support — ελδερνκέλσο λα βξείηε εθεί ηελ 

απάληεζε ζηελ εξψηεζή ζαο. 

Ρν εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ηεο ππεξεζίαο ηερληθήο ππνζηήξημεο ηεο εηαηξείαο καο ζα 

ρξεηαζηεί ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο γηα λα απαληήζεη απνηειεζκαηηθά ζηελ εξψηεζή ζαο:  

 Ρν νλνκαηεπψλπκφ ζαο 
 Ρν φλνκα ηεο εηαηξείαο ή ηνπ νξγαληζκνχ ζαο (εάλ είλαη δηαζέζηκα) 
 Ρνλ αξηζκφ ηνπ ηειεθψλνπ ζαο (αξηζκφ θαμ ή δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ)  
 Ρν ζεηξηαθφ αξηζκφ ηνπ παθέηνπ ABBYY FineReader ή ηνλ θσδηθφ ππνζηήξημεο. Ν θσδηθφο 

ππνζηήξημεο είλαη έλα κνλαδηθφ αλαγλσξηζηηθφ πνπ πεξηέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ άδεηα 
ρξήζεο θαη ηνλ ππνινγηζηή ζαο. Γηα λα πξνβάιεηε ηνλ θσδηθφ ππνζηήξημεο, θάληε θιηθ ζηελ 
επηινγή Βνήζεηα > Πιεξνθνξίεο… > Ξιεξνθνξίεο Άδεηαο Σξήζεο. 

 Ρνλ αξηζκφ θαηαζθεπήο (θάληε θιηθ ζηελ επηινγή Βνήζεηα > Πιεξνθνξίεο… θαη ειέγμηε 
ην πεδίν Καηαζθεπή) 

 Ρε γεληθή πεξηγξαθή ηνπ πξνβιήκαηφο ζαο θαη ην πιήξεο θείκελν ηνπ κελχκαηνο 
ζθάικαηνο (εάλ ππάξρεη)  

 Ρνλ ηχπν ηνπ ππνινγηζηή θαη ηνπ επεμεξγαζηή ζαο 
 Ρελ έθδνζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο ησλ Windows πνπ δηαζέηεηε 
 Νπνηεζδήπνηε άιιεο πιεξνθνξίεο ζεσξείηε ζεκαληηθέο 

Κπνξείηε λα ζπιιέμεηε απηφκαηα νξηζκέλεο απφ ηηο παξαπάλσ πιεξνθνξίεο: 

1. Πην κελνχ Βνήζεηα, θάληε θιηθ ζηελ επηινγή Πιεξνθνξίεο…. 
2. Πην πιαίζην δηαιφγνπ Ξιεξνθνξίεο γηα ην ABBYY FineReader, θάληε θιηθ ζην θνπκπί 

Πιεξνθνξίεο ζπζηήκαηνο…. 

Αλνίγεη έλα παξάζπξν φπνπ πξνβάιινληαη νξηζκέλεο απφ ηηο παξαπάλσ πιεξνθνξίεο. 

εκαληηθφ! Ζ δσξεάλ ππεξεζία ηερληθήο ππνζηήξημεο δηαηίζεηαη κφλν γηα ηνπο 

εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο. Κπνξείηε λα εγγξάςεηε ην αληίγξαθν ηεο εθαξκνγήο ζαο ζηελ 

ηζηνζειίδα ηεο ABBYY ή θάλνληαο θιηθ ζηελ επηινγή Βνήζεηα > Γήισζε ηψξα…. 

 


