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Οι πληροφορίες αυτού του εγγράφου μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση και δεν

περιλαμβάνουν καμία δέσμευση εκ μέρους της ABBYY.

Το λογισμικό το οποίο περιγράφεται σε αυτό το έγγραφο παρέχεται υπό τους όρους μιας άδειας

χρήσης. Το λογισμικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αντιγραφεί μόνο σύμφωνα με την αυστηρή

τήρηση των όρων της άδειας χρήσης. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή αυτού του εγγράφου ή η

μετάδοσή του σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό ή άλλο, για

οποιονδήποτε σκοπό, χωρίς τη ρητή γραπτή άδεια της ABBYY.
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Γνωριμία με το ABBYY FineReader
Αυτό το κεφάλαιο παρέχει μια επισκόπηση του ABBYY FineReader και των δυνατοτήτων του. 

Περιεχόμενα κεφαλαίου 

· Σχετικά με το ABBYY FineReader

· Τι νέο υπάρχει στο ABBYY FineReader PDF 15

10

13
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Σχετικά με το ABBYY FineReader

Το ABBYY FineReader PDF 15 είναι ένα γενικό εργαλείο PDF για τη διαχείριση εγγράφων στο

ψηφιακό περιβάλλον. Λειτουργώντας με τεχνολογίες OCR της ABBYY βασισμένες στην τεχνητή

νοημοσύνη και τεχνολογίες μετατροπής εγγράφων, το FineReader καθιστά τις κλειδωμένες στα

έγγραφα πληροφορίες αξιοποιήσιμες και βοηθά στην αύξηση της παραγωγικότητας της

επιχείρησης. Το Finereader καθιστά εύκολη και αποδοτική την ψηφιοποίηση, ανάκτηση,

επεξεργασία, μετατροπή, προστασία, κοινοποίηση και συνεργασία σε όλα τα είδη εγγράφων PDF

και φυσικών εγγράφων στον μοντέρνο λειτουργικό κόσμο.

Με το ABBYY FineReader PDF 15 μπορείτε να:

· Εργαστείτε με οποιονδήποτε τύπο εγγράφων PDF, συμπεριλαμβανομένων των

σαρωμένων εγγράφων:

o Επεξεργαστείτε το κείμενο  (συμπεριλαμβανομένου αυτού εντός παραγράφων και

πινάκων),τους υπερσυνδέσμους  και τις εικόνες  σε όλο το έγγραφο

o Πραγματοποιήστε αναζήτηση με λέξεις κλειδιά  στο κείμενο του εγγράφου, τα σχόλια,

τους σελιδοδείκτες και τα μεταδεδομένα

o Αναδιατάξετε, προσθέσετε, διαγράψετε  και βελτιώσετε (περιστροφή, περικοπή,

ευθυγράμμιση)  σελίδες σε έγγραφα PDF

o Αντιγράψετε κείμενο, πίνακες και φωτογραφίες  από PDF, σαρωμένα έγγραφα ή

φωτογραφίες με μερικά κλικ

o Εξάγετε έγγραφα PDF στο Microsoft Word, το Excel ή σε οποιαδήποτε άλλη

επεξεργάσιμη μορφή

o Προσθέσετε σχόλια και παρατηρήσεις  στα έγγραφα

o Προσθέσετε υδατογραφήματα , κεφαλίδες και υποσέλιδα, αριθμούς Bates  και

σφραγίδες  σε έγγραφα PDF

o Τοποθετήστε και επικυρώστε ψηφιακές υπογραφές  

o Προστατεύστε έγγραφα PDF  με κωδικούς πρόσβασης (κρυπτογράφηση)

o Αφαιρέστε ευαίσθητες πληροφορίες  από έγγραφα (επιμέλεια)

o Δημιουργήσετε/συνδυάσετε έγγραφα PDF , συμπεριλαμβανομένων των

επαγγελματικών προτύπων PDF/A για μακροπρόθεσμη αρχειοθέτηση  και PDF/UA

για προσβασιμότητα

o Συμπληρώστε φόρμες PDF

o Προβάλετε  και να εκτυπώστε  έγγραφα PDF

97

107 106

67

111

127

74

185

80

123 119

94

175

181

183

186

187

129

57 193
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o Βρείτε διαφορές  στα κείμενα δύο αντιγράφων του ίδιου εγγράφου, τα οποία μπορεί

να είναι PDF, σαρωμένα έγγραφα, εικόνες, αρχεία Microsoft Word ή άλλα

υποστηριζόμενα ψηφιακά αρχεία σε οποιοδήποτε συνδυασμό 

o Αποθηκεύστε και μοιραστείτε  τις διαφορές που βρέθηκαν ως ένα έγγραφο Microsoft

Word στη λειτουργία Παρακολούθησης Αλλαγών

· Σαρώστε και να μετατρέψτε έγγραφα

o Σαρώστε και να μετατρέψτε PDF και φυσικά έγγραφα σε επεξεργάσιμες και

αναζητήσιμες μορφές (συμπεριλαμβανομένων των Microsoft Word, Microsoft Excel,

αναζητήσιμων PDF, PDF/A, PDF/UA και πολλών ακόμη), για περαιτέρω επεξεργασία,

επανάχρηση ή αποθήκευση.

o Μετατρέψετε φυσικά έγγραφα, εικόνες εγγράφων και PDF με τον προχωρημένο OCR

Editor γρήγορα και με ακρίβεια, διατηρώντας την αρχική τους διάταξη, μορφοποίηση

και δομή. 

o Βελτιώστε την ποιότητα και διορθώστε παραμορφώσεις ψηφιακών εικόνων εγγράφων

(σαρωμένα έγγραφα, φωτογραφίες) πριν τη μετατροπή, αυτόματα ή χειροκίνητα.

o Διασταυρώστε γρήγορα τα αποτελέσματα του οπτικού ελέγχου με το αρχικό έγγραφο

και να κάντε τις απαραίτητες αλλαγές πριν την αποθήκευση με τον ενσωματωμένο

editor και τα εργαλεία επικύρωσης.

o Βελτιώστε περαιτέρω την ακρίβεια της μετατροπής του εγγράφου με τη χρήση

προχωρημένων εργαλείων: ρυθμίστε ή να καθορίστε περιοχές του εγγράφου,

εκπαιδεύστε το πρόγραμμα στην αναγνώριση ασυνήθιστων ή διακοσμητικών

γραμματοσειρών, δημιουργήστε λεξικά χρήστη και γλώσσες για συγκεκριμένη

ορολογία, συντομογραφίες, κωδικούς κλπ.

· Συγκρίνετε κείμενα για την αναγνώριση διαφορών  ανάμεσα σε δύο εκδόσεις του ίδιου

εγγράφου.*

o Το ABBYY FineReader PDF 15 μπορεί να συγκρίνει δύο εκδόσεις του ίδιου εγγράφου,

ακόμη κι αν τις διαθέτετε σε δύο διαφορετικές μορφές. Για παράδειγμα, μπορείτε να

συγκρίνετε μια σάρωση εγγράφου και την έκδοσή του σε μορφή Microsoft Word (DOC /

DOCX).

o Αποθηκεύστε και μοιραστείτε τις διαφορές που βρέθηκαν ως μόνο απλή λίστα αλλαγών,

όλο το έγγραφο Microsoft Word με διαφορές στη λειτουργία Παρακολούθησης Αλλαγών

ή το έγγραφο PDF με τις διαφορές επισημασμένες με σήμανση εγγράφου και σχόλια.

· Αυτοματοποιήστε τις προσωπικές σας διαδικασίες μετατροπής εγγράφου με το ABBY Hot

Folder .*

298

309

16

298

292
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o To ABBY Hot Folder είναι μια εφαρμογή προγραμματισμού μετατροπής που παρέχεται

μαζί με το ABBYY FineReader PDF 15, η οποία παρακολουθεί τα έγγραφα σε φακέλους

καθορισμένους από τον χρήστη και τα μετατρέπει βάσει προγραμματισμού με

προκαθορισμένες παραμέτρους.

· Λάβετε ένα στιγμιότυπο οποιουδήποτε μέρους της οθόνης με το ABBYY Screenshot

Reader .

o Αν ένα στιγμιότυπο οθόνης περιέχει κείμενο ή πίνακα, μπορεί να εξαχθεί και να

αποθηκευτεί σε επεξεργάσιμη μορφή.**

* Αυτή η δυνατότητα δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις εκδόσεις του ABBYY FineReader. Παρακαλώ

επισκεφθείτε το http://www.ABBYY.com/FineReader για περισσότερες πληροφορίες.

** Για να χρησιμοποιήσετε το ABBYY Screenshot Reader, πρέπει να καταχωρίσετε το αντίγραφο του

ABBYY FineReader.

310

http://www.ABBYY.com/FineReader
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Τι νέο υπάρχει στο ABBYY FineReader PDF 15

Επεξεργασία εγγράφων PDF

· Επεξεργασία κειμένου εντός παραγράφων

Η επεξεργασία κειμένου σε έγγραφα PDF οποιουδήποτε τύπου, συμπεριλαμβανομένων

των σαρωμένων, μπορεί τώρα να γίνει μέσα σε μια ολόκληρη παράγραφο (μπλοκ)

κειμένου, η οποία ρέει από γραμμή σε γραμμή αυτόματα καθώς προστίθεται ή αφαιρείται

κείμενο, παρέχοντάς σας ελευθερία και άνεση τροποποίησης παρόμοια με αυτή των

επεξεργαστών κειμένου όπως το Microsoft Word.

· Αλλαγή μορφοποίησης κειμένου

Μπορείτε ακόμη να αλλάξετε τη μορφοποίηση του κειμένου (τύπο και μέγεθος

γραμματοσειράς, τυπογραφικό στοιχείο, χρώμα, διαστήματα σειρών, ευθυγράμμιση και

κατεύθυνση κειμένου) είτε για όλη την παράγραφο, είτε μόνο για επιλεγμένο απόσπασμά

της.

· Τροποποίηση διάταξης σελίδας

Μπορείτε να αλλάξετε ακόμη και τη διάταξη οποιασδήποτε σελίδας σε ένα PDF. Μπορείτε

να προσθέσετε ή να διαγράψετε παραγράφους (μπλοκ κειμένου), να αλλάξετε τη θέση

των παραγράφων και να τις κάνετε πλατύτερες, στενότερες, ψηλότερες ή χαμηλότερες

ώστε να τις τακτοποιήσετε με τη σελίδα και να ευθυγραμμίσετε τα πάντα όμορφα. Το

κείμενο θα ξαναρεύσει αυτόματα, ώστε να ταιριάξει με τις αλλαγές που κάνετε στη

διάταξη. 

· Τροποποίηση κελιών πίνακα

Κάθε κελί σε έναν πίνακα μπορεί τώρα να τροποποιηθεί ξεχωριστά, ως ξεχωριστή

παράγραφος, και δεν θα επηρεάζει το περιεχόμενο των άλλων κελιών στην ίδια σειρά. 

Προβολή εγγράφων PDF

· Ταχύτερο πρόγραμμα προβολής

Το προγράμματος προβολής του FineReader έχει γίνει 1,5 φορά ταχύτερο. Το άνοιγμα

οποιουδήποτε τύπου εγγράφων PDF είναι τώρα τόσο ευέλικτο όσο θα περιμένατε.

Δημιουργία PDF

· Δημιουργία διαδραστικών φορμών PDF

Δημιουργήστε τις δικές σας συμπληρώσιμες φόρμες PDF από ένα κενό έγγραφο ή με την

προσθήκη πεδίων σε ένα υπάρχον PDF. Επιλέξτε ανάμεσα σε συμπληρώσιμα πεδία,

αναπτυσσόμενες λίστες, ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, κουμπιά ενεργειών και άλλα

πολλά. Επεξεργαστείτε και αναδιατάξτε τις φόρμες όπως απαιτείται.
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Μετατροπή εγγράφων PDF

· Εντοπισμός ποιότητας επιπέδου κειμένου

Έχει προστεθεί ευφυής εντοπισμός ποιότητας επιπέδου κειμένου κατά την εργασία με

ψηφιακά PDF. Αν ένα επίπεδο κειμένου αναγνωριστεί ως προβληματικό (κατεστραμμένο,

με προβλήματα κωδικοποίησης,κλπ), το FineReader εφαρμόζει το OCR για να μετατρέψει

μια τέτοια σελίδα αντί για να εξάγει το επίπεδο κειμένου. Αυτό επιτρέπει τη λήψη των πιο

ακριβών αποτελεσμάτων κατά τη μετατροπή PDF που δημιουργήθηκαν ψηφιακά σε

τροποποιήσιμες μορφές.

· Κείμενο σε πεδία και εντοπισμός σήμανσης

Ένας ειδικός μηχανισμός εξαγωγής κειμένου από πεδία μιας διαδραστικής φόρμας PDF

και σημάνσεις κειμένου τύπου "Πλαίσιο Κειμένου" (γνωστό και ως "Γραφομηχανή")

επιτρέπει να το διατηρεί ακριβές και αξιόπιστο κατά τη μετατροπή τέτοιων PDF σε

τροποποιήσιμες μορφές.

· Βελτιωμένη διατήρηση διάταξης

Επίσης έχει βελτιωθεί η αναδόμηση παραγράφων κατά τη μετατροπή ψηφιακών

εγγράφων PDF σε τροποποιήσιμες μορφές.

Σύγκριση εγγράφων

· Εξαγωγή σε λειτουργία Παρακολούθησης Αλλαγών

Η Σύγκριση Εγγράφων μπορεί να εξαγάγει αποτελέσματα σύγκρισης σε ένα έγγραφο

Microsoft Word με τις διαφορές που εμφανίζονται στη λειτουργία Παρακολούθησης

Αλλαγών, το οποίο χρησιμοποιείται συχνότερα στις εταιρείες και συγκεκριμένα στο

νομικό κλάδο.

· Ακόμη πιο ακριβής σύγκριση

Χάρη στις βελτιώσεις στη μετατροπή ψηφιακών εγγράφων PDF, η σύγκριση τέτοιων

εγγράφων με οποιονδήποτε άλλο τύπο υποστηριζόμενης μορφής πραγματοποιείται

ακόμη ακριβέστερα από ό,τι προηγουμένως.

· Νέα γλώσσα σύγκρισης

Η σύγκριση εγγράφων στην αρμένικη γλώσσα είναι πλέον δυνατή, ανάμεσα σε 38

υποστηριζόμενες γλώσσες σύγκρισης συνολικά.

Βελτιωμένο OCR
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Χάρη στην τελευταία έκδοση της τεχνολογίας OCR της ABBYY, το FineReader 15 παρέχει

ακριβέστερη μετατροπή εγγράφων για την ιαπωνική και κορεατική γλώσσα, βελτιωμένη

διατήρηση της δομής των πινάκων κατά την αποθήκευση στο Excel για γλώσσες με γραφή από

δεξιά προς τα αριστερά, καλύτερη αυτόματη υπογραφή σε υπογεγραμμένα PDF

(συμπεριλαμβανομένων των PDF/UA).  

Βελτιώσεις για εταιρείες

· Άδεια χρήσης απομακρυσμένου χρήστη

Η άδεια χρήσης Απομακρυσμένου Χρήστη επιτρέπει τη χρήση του FineReader με λύσεις

υπολογιστή και δημιουργίας εικονικής εφαρμογής, όπως οι Microsoft Remote Desktop

Services (RDS), Citrix XenApp και Citrix Virtual Apps and Desktops, βάσει πρόσβασης με

όνομα χρήστη. Παρακαλώ συμβουλευτείτε τον Οδηγό Διαχειριστή του FineReader για

λεπτομερείς πληροφορίες.

· Βελτιωμένη εξατομίκευση προϊόντος με το GPO

Η λίστα δυνατοτήτων εξατομίκευσης του FineReader για συγκεκριμένους

χρήστες/σταθμούς εργασίας με τη χρήση GPO (Αντικείμενα Πολιτικής Ομάδας)

επεκτάθηκε με τις ακόλουθες επιλογές: 

o Καθορισμός μέγιστου αριθμού επεξεργαστών του σταθμού εργασίας που

χρησιμοποιούνται από το FineReader

o Ορισμός ενός χρόνου λήξης αδράνειας χρήσης για αναγκαστική χορήγηση άδειας

χρήσης για σταθμούς εργασίας που χρησιμοποιούν παράλληλες άδειες χρήσης 

o διαθέσιμα πρότυπα .admx+.adml

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους χρήστες οι οποίοι συνεισέφεραν με τα σχόλιά τους και

μας βοήθησαν να βελτιώσουμε το πρόγραμμα, καθιστώντας τις δυνατότητές του ευρύτερες και

πιο χρήσιμες για σας.
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Το παράθυρο «Νέα εργασία»
Όταν εκκινείτε το ABBYY FineReader, Νέα εργασία ανοίγει ένα παράθυρο μέσω του οποίου

μπορείτε εύκολα να ανοίξετε, να σαρώσετε, να δημιουργήσετε ή να συγκρίνετε έγγραφα. Εάν δεν

βλέπετε το παράθυρο «Νέα εργασία» (π.χ. εάν το κλείσατε ή εκκινήσατε μια εργασία ABBYY

FineReader κάνοντας δεξί κλικ σε ένα αρχείο στην Εξερεύνηση των Windows), μπορείτε πάντα να

το ανοίξετε κάνοντας κλικ στο   κουμπί στην κύρια γραμμή εργαλείων.

Για να ξεκινήσετε την επεξεργασία ενός εγγράφου, επιλέξτε μια εργασία: 

1. Στο αριστερό παράθυρο: 

· Κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα εάν έχετε ήδη έγγραφα τα οποία χρειάζεται

να επεξεργαστείτε. 

· Κάντε κλικ στην επιλογή Σάρωση εάν χρειάζεται πρώτα να σαρώσετε έντυπα

έγγραφα. 

· Κάντε κλικ στην επιλογή Σύγκριση εάν θέλετε να συγκρίνετε δύο εκδόσεις του

ίδιου εγγράφου. 

· Κάντε κλικ στην επιλογή Πρόσφατα για να συνεχίσετε τη δουλειά σας σε ένα

έγγραφο PDF που έχετε αποθηκεύσει προηγουμένως ή σε ένα έργο OCR. 
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· Κάντε κλικ στην Εφαρμογή κινητών για να δημιουργήσετε έγγραφα στο

smartphone σας με τη χρήση του FineReader PDF για iOS ή Android και

συνεχίστε να εργάζεστε με αυτά στον υπολογιστή σας.

2. Στο δεξί παράθυρο, επιλέξτε την κατάλληλη εργασία.

 Για δική σας ευκολία, όποτε αιωρείτε τον δείκτη του ποντικιού πάνω από μια εργασία,

εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο στο οποίο παρατίθενται τα πιο συνηθισμένα

σενάρια που καλύπτονται από αυτήν την εργασία. 

 Οι ρυθμίσεις για όλες τις εργασίες του ABBYY FineReader ορίζονται στο πλαίσιο διαλόγου

Επιλογές . Για να ανοίξετε αυτό το πλαίσιο διαλόγου, κάντε κλικ στο στοιχείο «Επιλογές» στο

κάτω μέρος του αριστερού παραθύρου. 

Περιεχόμενα κεφαλαίου 

· Προβολή και επεξεργασία PDF 

· Γρήγορη μετατροπή

· Μετατροπή για προχωρημένους 

· Σύγκριση εγγράφων 

· Έγγραφα εφαρμογής κινητών

· Σάρωση και αποθήκευση εγγράφων

330
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36

39

41
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Προβολή και επεξεργασία PDF

Με το ABBYY FineReader, μπορείτε εύκολα να προβάλετε, να επεξεργάζεστε, να σχολιάζετε και να

πραγματοποιείτε αναζήτηση σε οποιονδήποτε τύπο PDF, ακόμη και σε όσα προέρχονται από απλή

σάρωση έντυπου εγγράφου και συνεπώς δεν περιέχουν κείμενο με δυνατότητα αναζήτησης ή

επεξεργασίας.

Προβολή PDF και προσθήκη σχολίων

Στην οθόνη «Νέα εργασία» , κάντε κλικ στην καρτέλα  Άνοιγμα και, στη συνέχεια, επιλέξτε

Άνοιγμα αρχείου PDF. Το επιλεγμένο έγγραφο θα ανοίξει στον Επεξεργαστή PDF για προβολή

και σχολιασμό .

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά «Σελίδες» , «Σελιδοδείκτες» , «Αναζήτηση»  και «Σχόλια»  για

να περιηγηθείτε στο έγγραφο.

Το ABBYY FineReader προσφέρει τα εξής εργαλεία σχολιασμού:

· Προθήκη σημείωσης

57

80

62 117 66 89

81
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· Επισήμανση , Υπογράμμιση, Διακριτή διαγραφή και Εισαγωγή κειμένου

· Σχεδίαση  Σχήματος, Γραμμής ή Βέλους

 Αν δεν βλέπετε τα εργαλεία σχολιασμού, κάντε κλικ στο κουμπί .

Επεξεργασία PDF

Το ABBYY FineReader προσφέρει τα εξής εργαλεία επεξεργασίας: 

Δείτε επίσης:  Επεξεργασία κειμένου , Εισαγωγή και επεξεργασία εικόνων . 

Προστασία εγγράφων PDF

Με το ABBYY FineReader μπορείτε: 

Δείτε επίσης:  Ψηφιακές υπογραφές , Κατάργηση εμπιστευτικών πληροφοριών από έγγραφα

PDF , Κωδικοί πρόσβασης και δικαιώματα .

Εργασία με διαδραστικές φόρμες

Το ABBYY FineReader PDF 15 σάς επιτρέπει να δημιουργείτε, να επεξεργάζεστε, να συμπληρώνετε,

να αποθηκεύετε και να εκτυπώνετε διαδραστικές φόρμες PDF. Δείτε επίσης:  Εργασία με

διαδραστικές φόρμες PDF

Όταν ανοίγετε ένα PDF το οποίο περιέχει διαδραστική φόρμα, τα πεδία της φόρμας

επισημαίνονται, ζητώντας σας να επιλέξετε μια τιμή από την αναπτυσσόμενη λίστα ή να

πληκτρολογήσετε κάποιο στοιχείο.

81

84

97 106

180

175
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128
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 Αν συναντήσετε μια φόρμα την οποία δεν μπορείτε να συμπληρώσετε απλώς πληκτρολογώντας

κείμενο στα κενά πεδία, χρησιμοποιήστε το εργαλείο Εξαγωγή για να πληκτρολογήσετε τις

απαραίτητες πληροφορίες πάνω από τη φόρμα. Δείτε επίσης:  Συμπλήρωση φορμών .

 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εργασία με PDF, βλ. Εργασία με έγγραφα PDF .

129

56
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Γρήγορη μετατροπή

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ενσωματωμένες εργασίες στην καρτέλα Άνοιγμα της οθόνης

«Νέα εργασία» για να μετατρέψετε PDF ή εικόνες ή να δημιουργήσετε ένα νέο PDF από αρχεία

διαφόρων μορφών.

Μετατροπή ενός ή περισσότερων αρχείων

1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Άνοιγμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εργασία που

επιθυμείτε:

· Μετατροπή σε PDF δημιουργεί PDF από *.docx, *.html, *.jpeg και άλλα

αρχεία. Μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε αυτή την εργασία για να

συνδυάσετε πολλαπλά αρχεία σε ένα έγγραφο PDF.

· Μετατροπή σε Microsoft Word δημιουργεί έγγραφα Word από αρχεία PDF

και αρχεία εικόνας. Μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε αυτή την εργασία

για να συνδυάσετε πολλαπλά αρχεία σε ένα έγγραφο Microsoft Word.
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· Μετατροπή σε Microsoft Excel δημιουργεί υπολογιστικά φύλλα Excel από

αρχεία PDF και αρχεία εικόνας. Μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε αυτή

την εργασία για να συνδυάσετε πολλαπλά αρχεία σε ένα έγγραφο Excel.

· Μετατροπή σε άλλες μορφές μετατρέπει αρχεία PDF και εικόνας σε

δημοφιλείς μορφές, όπως *.odt, *.pptx, *.epub, *.html και πολλές άλλες.

2. Στο πλαίσιο διαλόγου που ανοίγει, επιλέξτε ένα ή περισσότερα αρχεία προς μετατροπή.

3. Ορίστε τις ρυθμίσεις μετατροπής. 

Αυτές οι ρυθμίσεις ορίζουν την εμφάνιση και τις ιδιότητες του εγγράφου εξόδου. 

4. Προσθέστε ή αφαιρέστε αρχεία, αν χρειάζεται. 

5. Κάντε κλικ στο κουμπί «Μετατροπή σε <μορφή>» .
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6. Ορίστε ένα φάκελο προορισμού για το αρχείο εξόδου. 

Μόλις ολοκληρωθεί η εργασία, το έγγραφο που θα προκύψει θα τοποθετηθεί στο

φάκελο που ορίσατε. 

Συνδυασμός αρχείων

1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Άνοιγμα και κάντε κλικ στην εργασία που θέλετε.

2. Στο πλαίσιο διαλόγου που ανοίγει, επιλέξτε τα αρχεία που θέλετε να μετατρέψετε. 

3. Ορίστε τις ρυθμίσεις μετατροπής. 

4. Προσθέστε ή αφαιρέστε αρχεία, αν χρειάζεται. 

5. Τακτοποιήστε τα έγγραφα στην επιθυμητή σειρά και επιλέξτε το στοιχείο Συνένωση

όλων των αρχείων σε ένα έγγραφο .

6. Κάντε κλικ στο κουμπί «Μετατροπή σε <μορφή>» .
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7. Ορίστε ένα όνομα και ένα φάκελο προορισμού για το αρχείο εξόδου.

Μόλις ολοκληρωθεί η εργασία, το έγγραφο που θα προκύψει θα τοποθετηθεί στο φάκελο

που ορίσατε.

 Χρησιμοποιήστε τη μετατροπή για προχωρημένους  για μεγάλα έγγραφα με πολύπλοκες

διατάξεις.

 Δείτε επίσης: :

· Δημιουργία εγγράφων PDF

· Δημιουργία εγγράφων Microsoft Word

· Δημιουργία υπολογιστικών φύλλων Microsoft Excel

· Άλλες μορφές

33
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Δημιουργία εγγράφων PDF

Στο παράθυρο «Νέα εργασία» μπορείτε:

· Να δημιουργήσετε PDF από αρχεία σε διάφορες μορφές. 

· Να μετατρέψετε πολλαπλά αρχεία σε PDF. 

· Να συνδυάσετε πολλαπλά αρχεία σε ένα PDF. 

· Να δημιουργήσετε PDF με δυνατότητα αναζήτησης. 

· Να δημιουργήσετε έγγραφα συμβατά με PDF/Α.

Μετατροπή ενός ή περισσότερων αρχείων

1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Άνοιγμα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Μετατροπή σε PDF.

2. Στο πλαίσιο διαλόγου που ανοίγει, επιλέξτε ένα ή περισσότερα αρχεία προς μετατροπή.

3. Ορίστε τις ρυθμίσεις μετατροπής. Αυτές οι ρυθμίσεις ορίζουν την εμφάνιση και τις

ιδιότητες του εγγράφου εξόδου.

3.1.Ποιότητα εικόνας Η ποιότητα των εικόνων και το μέγεθος του αρχείου που

προκύπτει μπορεί να διορθωθεί μέσω των επιλογών στο αναπτυσσόμενο μενού

Ποιότητα εικόνας:

· Βέλτιστη ποιότητα

Επιλέξτε αυτό το στοιχείο για να διατηρήσετε την ποιότητα των εικόνων και της

εικόνας σελίδας. Θα διατηρηθεί η αρχική ανάλυση. 

· Ισορροπημένη

Επιλέξτε αυτό το στοιχείο για να μειώσετε το μέγεθος του αρχείου PDF εξόδου

χωρίς σημαντική υποβάθμιση της ποιότητας της εικόνας. 

· Συμπαγές μέγεθος

Επιλέξτε αυτό το στοιχείο για να λάβετε ένα αρχείο PDF μικρού μεγέθους εις βάρος

της ποιότητας της εικόνας. 

· Προσαρμογή...

Επιλέξτε αυτό το στοιχείο για εξατομίκευση της αποθήκευσης εικόνας. Στο πλαίσιο

διαλόγου Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις, ορίστε τις επιθυμητές τιμές και κάντε κλικ

στο OK. 

3.2.Αναζήτηση σε πλήρες κείμενο Χρησιμοποιήστε αυτό το αναπτυσσόμενο μενού για

να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις αναζητήσεις πλήρους κειμένου στο

έγγραφο εξόδου:
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· Όπως στο πρωτότυπο έγγραφο Το κείμενο στις εικόνες δε θα αναγνωριστεί. Οι

χρήστες θα μπορούν να πραγματοποιήσουν αναζήτηση μέσα στο έγγραφο εξόδου

μόνο αν το αρχικό έγγραφο έχει ένα επίπεδο κειμένου.

· Αναζήτηση εντός κειμένου και εικόνων Το κείμενο στις εικόνες θα αναγνωριστεί.

Οι χρήστες θα μπορούν να πραγματοποιήσουν αναζήτηση μέσα στο έγγραφο

εξόδου.

· Απενεργοποίηση αναζήτησης πλήρους κειμένου Το έγγραφο θα μετατραπεί σε

PDF μόνο εικόνας. Οι χρήστες δεν θα μπορούν να πραγματοποιούν αναζήτηση

στο έγγραφο εξόδου. 

3.3.Δημιουργία εγγράφων PDF/A Επιλέξτε αυτό το στοιχείο για να δημιουργήσετε ένα

έγγραφο συμβατό με PDF/A. Θα δημιουργηθεί από προεπιλογή ένα έγγραφο PDF/A-

2b. Κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερες επιλογές... για να επιλέξετε μια άλλη

έκδοση PDF/A.

3.4.Χρήση συμπίεσης MRC Επιλέξτε αυτό το στοιχείο για να εφαρμόσετε συμπίεση

ανάμικτου περιεχομένου ράστερ (MRC) για να μειώσετε το μέγεθος του αρχείου

χωρίς αισθητή υποβάθμιση της ποιότητας της εικόνας.

3.5.Γλώσσες OCR Επιλέξτε τις γλώσσες του εγγράφου σας. Δείτε επίσης:  Γλώσσες

αναγνώρισης .

3.6.Ρυθμίσεις προεπεξεργασίας εικόνας... Εδώ μπορείτε να ορίσετε κάποιους

πρόσθετους χειρισμούς για να γίνουν στις σαρώσεις και τα αρχεία εικόνας σας

προκειμένου να βελτιωθεί η εμφάνισή τους και η ποιότητα της μετατροπής. Δείτε

επίσης:  Επιλογές επεξεργασίας εικόνας .

3.7.Περισσότερες επιλογές... Ανοίξτε την καρτέλα PDF  του πλαισίου διαλόγου

Ρυθμίσεις μορφής .

4. Προσθέστε ή αφαιρέστε αρχεία, αν χρειάζεται.

5. Κάντε κλικ στο κουμπί Μετατροπή σε PDF.

6. Ορίστε ένα φάκελο προορισμού για το αρχείο εξόδου.

Μόλις ολοκληρωθεί η εργασία, το έγγραφο PDF που θα προκύψει θα τοποθετηθεί στο

φάκελο που ορίσατε.

Συνδυασμός αρχείων

1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Άνοιγμα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Μετατροπή σε PDF.

2. Στο πλαίσιο διαλόγου που ανοίγει, επιλέξτε τα αρχεία που θέλετε να μετατρέψετε. 

3. Ορίστε τις ρυθμίσεις μετατροπής .
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4. Προσθέστε ή αφαιρέστε αρχεία, αν χρειάζεται.

5. Τακτοποιήστε τα έγγραφα στην επιθυμητή σειρά και επιλέξτε το στοιχείο Συνένωση

όλων των αρχείων σε ένα έγγραφο.

6. Κάντε κλικ στο κουμπί Μετατροπή σε PDF.

7. Ορίστε ένα όνομα και ένα φάκελο προορισμού για το αρχείο εξόδου.

Μόλις ολοκληρωθεί η εργασία, το έγγραφο PDF που θα προκύψει θα τοποθετηθεί στο

φάκελο που ορίσατε.
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Δημιουργία εγγράφων του Microsoft Word

Στο παράθυρο «Νέα εργασία» μπορείτε να δημιουργήσετε έγγραφα Microsoft Word από PDF και

εικόνες, καθώς και από αρχεία οποιασδήποτε από τις υποστηριζόμενες μορφές . Μπορείτε,

επίσης, να μετατρέψετε και να συνδυάσετε πολλαπλά αρχεία σε ένα έγγραφο Microsoft Word.

Μετατροπή ενός ή περισσότερων αρχείων

1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Άνοιγμα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Μετατροπή σε Microsoft

Word. 

2. Στο πλαίσιο διαλόγου που ανοίγει, επιλέξτε ένα ή περισσότερα αρχεία προς μετατροπή.

3. Ορίστε τις ρυθμίσεις μετατροπής. Αυτές οι ρυθμίσεις ορίζουν την εμφάνιση και τις

ιδιότητες του εγγράφου εξόδου. 

3.1.Διατήρηση μορφοποίησης. 

Επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση ανάλογα με το πώς σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε

το έγγραφο εξόδου:

· Ακριβές αντίγραφο

Το έγγραφο εξόδου θα είναι ακριβώς ίδιο στη μορφή με το αρχικό έγγραφο αλλά

θα παρέχει περιορισμένες δυνατότητες επεξεργασίας.

· Αντίγραφο με δυνατότητα επεξεργασίας

Η εμφάνιση του εγγράφου εξόδου ενδέχεται να διαφέρει ελαφρώς από εκείνη του

αρχικού εγγράφου αλλά η επεξεργασία του εγγράφου μπορεί να γίνεται εύκολα.

· Μορφοποιημένο κείμενο

Οι τύποι γραμματοσειράς, τα μεγέθη γραμματοσειράς και η μορφοποίηση

παραγράφων θα διατηρηθούν. Το κείμενο εξόδου θα τοποθετείται σε μία στήλη.

· Απλό κείμενο

Θα διατηρείται μόνο η μορφοποίηση παραγράφου. Το κείμενο εξόδου θα

τοποθετείται σε μία στήλη και θα χρησιμοποιείται μία γραμματοσειρά σε όλο το

έγγραφο.

3.2.Γλώσσες OCR Επιλέξτε τις γλώσσες του εγγράφου σας. Δείτε επίσης:  Γλώσσες

αναγνώρισης .

3.3.Διατήρηση εικόνων Επιλέξτε αυτό το στοιχείο, εάν θέλετε να διατηρήστε τις εικόνες

στο έγγραφο εξόδου.

3.4.Διατήρηση κεφαλίδων, υποσέλιδων και αριθμών σελίδας Επιλέξτε αυτό το

στοιχείο για να διατηρήσετε τις κεφαλίδες, τα υποσέλιδα και τους αριθμούς σελίδας.

3.5.Περισσότερες επιλογές... Ανοίγει την καρτέλα DOC(X)/RTF/ODT  του πλαισίου

διαλόγου Ρυθμίσεις μορφής . 
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4. Προσθέστε ή αφαιρέστε αρχεία, αν χρειάζεται. 

5. Κάντε κλικ στο κουμπί Μετατροπή σε Word.

6. Ορίστε ένα φάκελο προορισμού για το αρχείο εξόδου. 

Μόλις ολοκληρωθεί η εργασία, το έγγραφο Microsoft Word που θα προκύψει θα

τοποθετηθεί στο φάκελο που ορίσατε.

Συνδυασμός αρχείων

1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Άνοιγμα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Μετατροπή σε Microsoft

Word. 

2. Στο πλαίσιο διαλόγου που ανοίγει, επιλέξτε τα αρχεία που θέλετε να μετατρέψετε. 

3. Ορίστε τις ρυθμίσεις μετατροπής .

4. Προσθέστε ή αφαιρέστε αρχεία, αν χρειάζεται. 

5. Τακτοποιήστε τα έγγραφα στην επιθυμητή σειρά και επιλέξτε το στοιχείο Συνένωση

όλων των αρχείων σε ένα έγγραφο .

6. Κάντε κλικ στο κουμπί Μετατροπή σε Word.

7. Ορίστε ένα όνομα και ένα φάκελο προορισμού για το αρχείο εξόδου.

Μόλις ολοκληρωθεί η εργασία, το έγγραφο Microsoft Word που θα προκύψει θα

τοποθετηθεί στο φάκελο που ορίσατε.

28
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Δημιουργία υπολογιστικών φύλλων Microsoft Excel

Στο παράθυρο «Νέα εργασία» μπορείτε να δημιουργήσετε έγγραφα Microsoft Excel από PDF και

εικόνες, καθώς κι από αρχεία οποιασδήποτε από τις υποστηριζόμενες μορφές . Μπορείτε,

επίσης, να μετατρέψετε και να συνδυάσετε πολλαπλά αρχεία σε ένα έγγραφο Excel.

Μετατροπή ενός ή περισσότερων αρχείων

1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Άνοιγμα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Μετατροπή σε Microsoft

Excel. 

2. Στο πλαίσιο διαλόγου που ανοίγει, επιλέξτε ένα ή περισσότερα αρχεία προς μετατροπή.

3. Ορίστε τις ρυθμίσεις μετατροπής. Αυτές οι ρυθμίσεις ορίζουν την εμφάνιση και τις

ιδιότητες του εγγράφου εξόδου. 

3.1.Διατήρηση μορφοποίησης. 

Επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση ανάλογα με το πώς σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε

το έγγραφο εξόδου. 

· Μορφοποιημένο κείμενο

Οι τύποι γραμματοσειράς, τα μεγέθη γραμματοσειράς και η μορφοποίηση

παραγράφων θα διατηρηθούν. 

· Απλό κείμενο

Θα διατηρηθούν μόνο οι παράγραφοι. Θα χρησιμοποιηθεί μόνο μία

γραμματοσειρά σε όλη την έκταση του εγγράφου.

3.2.Γλώσσες OCR Επιλέξτε τις γλώσσες του εγγράφου σας. Δείτε επίσης:  Γλώσσες

αναγνώρισης .

3.3.Διατήρηση εικόνων (μόνο XLSX) Επιλέξτε αυτό το στοιχείο, εάν θέλετε να

διατηρήστε τις εικόνες στο έγγραφο εξόδου.

3.4.Δημιουργία ξεχωριστού φύλλου για κάθε σελίδα (μόνο XLSX) Επιλέξτε αυτό το

στοιχείο, εάν θέλετε να δημιουργήσετε ένα ξεχωριστό υπολογιστικό φύλλο Microsoft

Excel από κάθε σελίδα του αρχικού εγγράφου.

3.5.Περισσότερες επιλογές... Ανοίγει την καρτέλα XLS(X)  του Ρυθμίσεις μορφής

πλαισίου διαλόγου.

4. Προσθέστε ή αφαιρέστε αρχεία, αν χρειάζεται. 

5. Κάντε κλικ στο κουμπί Μετατροπή σε Excel.

6. Ορίστε ένα φάκελο προορισμού για το αρχείο εξόδου. 

Μόλις ολοκληρωθεί η εργασία, το αρχείο Microsoft Excel που θα προκύψει θα

τοποθετηθεί στο φάκελο που ορίσατε. 

359

362

342 334



31

ABBYY® FineReader PDF 15 Εγχειρίδιο χρήσης

Συνδυασμός αρχείων

1. Κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα και, στη συνέχεια, στο Μετατροπή σε Microsoft Excel. 

2. Στο πλαίσιο διαλόγου που ανοίγει, επιλέξτε τα αρχεία που θέλετε να μετατρέψετε. 

3. Ορίστε τις ρυθμίσεις μετατροπής .

4. Προσθέστε ή αφαιρέστε αρχεία, αν χρειάζεται. 

5. Τακτοποιήστε τα έγγραφα στην επιθυμητή σειρά και επιλέξτε το στοιχείο Συνένωση

όλων των αρχείων σε ένα έγγραφο.

6. Κάντε κλικ στο κουμπί Μετατροπή σε Excel.

7. Ορίστε ένα όνομα και ένα φάκελο προορισμού για το αρχείο εξόδου.

Μόλις ολοκληρωθεί η εργασία, το αρχείο Microsoft Excel θα τοποθετηθεί στο φάκελο

που ορίσατε.

30
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Άλλες μορφές

Στο παράθυρο «Νέα εργασία» μπορείτε να μετατρέψετε PDF και εικόνες σε δημοφιλείς μορφές

(*.pptx, *.odt, *.html, *.epub, *.fb2, *.rtf, *.txt, *.csv, *.dj vu) και να συνδυάσετε πολλαπλά αρχεία σε ένα

έγγραφο.

Μετατροπή ενός ή περισσότερων αρχείων

1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Άνοιγμα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Μετατροπή σε Άλλες

μορφές. 

2. Στο πλαίσιο διαλόγου που ανοίγει, επιλέξτε ένα ή περισσότερα αρχεία προς μετατροπή.

3. Ορίστε τις ρυθμίσεις μετατροπής. Αυτές οι ρυθμίσεις ορίζουν την εμφάνιση και τις

ιδιότητες του εγγράφου εξόδου. 

3.1.Επιλογή μορφής εξόδου Επιλέξτε τη μορφή στην οποία θέλετε να μετατρέψετε το

αρχείο σας. 

3.2.Γλώσσες OCR Επιλέξτε τις γλώσσες του εγγράφου σας. Δείτε επίσης:  Γλώσσες

αναγνώρισης .

3.3.Περισσότερες επιλογές... Ανοίγει την αντίστοιχη καρτέλα του πλαισίου διαλόγου

Ρυθμίσεις μορφής .

4. Προσθέστε ή αφαιρέστε αρχεία, αν χρειάζεται. 

5. Κάντε κλικ στο κουμπί «Μετατροπή σε <μορφή>».

6. Ορίστε ένα φάκελο προορισμού για το αρχείο εξόδου. 

Μόλις ολοκληρωθεί η εργασία, το έγγραφο που θα προκύψει θα τοποθετηθεί στο

φάκελο που ορίσατε. 

Συνδυασμός αρχείων

1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Άνοιγμα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Μετατροπή σε Άλλες

μορφές. 

2. Στο πλαίσιο διαλόγου που ανοίγει, επιλέξτε τα αρχεία που θέλετε να μετατρέψετε. 

3. Ορίστε τις ρυθμίσεις μετατροπής .

4. Προσθέστε ή αφαιρέστε αρχεία, αν χρειάζεται. 

5. Τακτοποιήστε τα έγγραφα στην επιθυμητή σειρά και επιλέξτε το στοιχείο Συνένωση

όλων των αρχείων σε ένα έγγραφο.

6. Κάντε κλικ στο κουμπί «Μετατροπή σε <μορφή>».
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7. Ορίστε ένα όνομα και ένα φάκελο προορισμού για το αρχείο εξόδου.

Μόλις ολοκληρωθεί η εργασία, το έγγραφο που θα προκύψει θα τοποθετηθεί στο

φάκελο που ορίσατε.

Μετατροπή για προχωρημένους
Το ABBYY FineReader περιλαμβάνει έναν Επεξεργαστή OCR , ο οποίος παρέχει προηγμένες

δυνατότητες OCR και μετατροπής. Ο Επεξεργαστής OCR σάς επιτρέπει να ελέγξετε περιοχές

αναγνώρισης και να επαληθεύσετε αναγνωρισμένο κείμενο, να προ-επεξεργαστείτε εικόνες

προκειμένου να αυξήσετε την ακρίβεια του OCR και πολλά άλλα.

197
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Επίσης, ο Επεξεργαστής OCR παρέχει κι άλλες ισχυρές δυνατότητες για τη ρύθμιση του OCR και

της μετατροπής με σκοπό τη λήψη των βέλτιστων δυνατών αποτελεσμάτων. Για παράδειγμα,

μπορείτε να επεξεργάζεστε περιοχές αναγνώρισης , να ελέγχετε αναγνωρισμένο κείμενο  και

να εκπαιδεύετε  το ABBYY FineReader να αναγνωρίζει μη τυπικούς χαρακτήρες και

γραμματοσειρές.

1. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να ανοίξετε τον Επεξεργαστή OCR:

· Ανοίξτε το παράθυρο Νέα εργασία  κάνοντας κλικ στις επιλογές «Αρχείο» > «Νέα

εργασία», επιλέξτε την καρτέλα Άνοιγμα και κάντε κλικ στην εργασία Άνοιγμα στον

Επεξεργαστή OCR.

· Ανοίξτε το παράθυρο Νέα εργασία και κάντε κλικ στο στοιχείο Εργαλεία >

Επεξεργαστής OCR.

· Ανοίξτε το παράθυρο Νέα εργασία και κάντε κλικ στο στοιχείο Αρχείο > Άνοιγμα

στον Επεξεργαστή OCR....

2. Στο πλαίσιο διαλόγου Άνοιγμα εικόνας, επιλέξτε τα αρχεία που θέλετε να ανοίξετε.

Αν χρησιμοποιείτε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, το ABBYY FineReader θα αναλύσει και

θα αναγνωρίσει αυτόματα τα αρχεία που ανοίξατε. Μπορείτε να αλλάξετε αυτές τις

ρυθμίσεις στην καρτέλα Επεξεργασία εικόνας του πλαισίου διαλόγου Επιλογές (κάντε

κλικ στην επιλογή Εργαλεία > Επιλογές... για να ανοίξετε αυτό το πλαίσιο διαλόγου).

219 242
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3. Αφότου ανοίξετε ένα έγγραφο, η εικόνα του θα προβληθεί στο παράθυρο «Εικόνα» και

στην εικόνα θα επισημανθούν περιοχές κειμένου, εικόνας, πίνακα και γραμμικού κώδικα.

Ελέγξτε ότι οι περιοχές έχουν εντοπιστεί σωστά και επεξεργαστείτε τις, αν χρειάζεται.

Το ABBYY FineReader αναλύει έγγραφα για να εντοπίσει περιοχές που περιέχουν

κείμενο, εικόνες, πίνακες και γραμμικούς κώδικες.

Μερικές φορές, κάποιες περιοχές πολύπλοκων εγγράφων μπορεί να μην

εντοπιστούν σωστά. Στις περισσότερες περιπτώσεις, είναι ευκολότερη η διόρθωση

αυτόματα εντοπισμένων περιοχών από το χειροκίνητο σχεδιασμό όλων των

περιοχών.

Μπορείτε να βρείτε εργαλεία για το σχεδιασμό και την επεξεργασία περιοχών στη

γραμμή εργαλείων πάνω από το παράθυρο «Εικόνα» και στις γραμμές εργαλείων

που εμφανίζονται πάνω από τις περιοχές κειμένου, εικόνας, εικόνας φόντου και

πίνακα όταν τις επιλέγετε.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτά τα εργαλεία για να πραγματοποιήσετε: 

· Προσθήκη και διαγραφή περιοχών

· Αλλαγή του τύπου μιας περιοχής

· Προσαρμογή των ορίων περιοχής και μετακίνηση ολόκληρων περιοχών

· Προσθήκη ή διαγραφή ορθογώνιων τμημάτων σε περιοχές

· Αλλαγή της σειράς των περιοχών

4. Αν πραγματοποιήσατε αλλαγές σε περιοχές, κάντε κλικ στο κουμπί Αναγνώριση στην

κύρια γραμμή εργαλείων για να αναγνωρίσετε το έγγραφο ξανά.

5. Ελέγξτε το αναγνωρισμένο κείμενο στο παράθυρο «Κείμενο» και διορθώστε το, αν

χρειάζεται.

6. Αποθηκεύστε το αναγνωρισμένο έγγραφο . Μπορείτε να επιλέξετε τη μορφή στην

οποία θα αποθηκεύσετε το έγγραφό σας από την αναπτυσσόμενη λίστα του κουμπιού

«Αποθήκευση»/«Αποστολή» στην κύρια γραμμή εργαλείων (κάντε κλικ στο βέλος

δίπλα στο κουμπί για να ανοίξετε την αναπτυσσόμενη λίστα).

 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Επεξεργαστή OCR και τις δυνατότητές

του, ανατρέξτε στην ενότητα Εργασία με τον Επεξεργαστή OCR .

251
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Σύγκριση εγγράφων

(Αυτή η δυνατότητα δεν είναι διαθέσιμη σε κάποιες εκδόσεις του ABBYY FineReader. Δείτε επίσης:

 http://www.ABBYY.com/FineReader.)

Το ABBYY FineReader περιλαμβάνει το Σύγκριση εγγράφων του ABBYY, μια εφαρμογή που σας

επιτρέπει να συγκρίνετε δύο εκδόσεις ενός εγγράφου, ακόμη κι αν αυτές οι εκδόσεις είναι σε

διαφορετικές μορφές. Το εργαλείο σύγκρισης εγγράφων του ABBYY FineReader σάς επιτρέπει να

εντοπίζετε σημαντικές ασυνέπειες σε ένα κείμενο και, για παράδειγμα, να προλάβετε την έγκριση

ή τη δημοσίευση της λανθασμένης έκδοσης ενός εγγράφου.

Υπάρχουν αρκετοί τρόποι να εκκινήσετε το Σύγκριση εγγράφων του ABBYY:

· Ανοίξτε το παράθυρο Νέα εργασία , επιλέξτε την καρτέλα Σύγκριση και κάντε κλικ

στην επιλογή Ανοίξτε το Σύγκριση εγγράφων του ABBYY.

· Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη στα Windows και κάντε κλικ στο ABBYY FineReader PDF

15 > Σύγκριση εγγράφων του ABBYY (στα Windows 10, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη

, επιλέξτε το αντικείμενο Όλες οι εφαρμογές στο μενού έναρξης και κάντε κλικ στο

ABBYY FineReader PDF 15  > Σύγκριση εγγράφων του ABBYY)

· Κάντε κλικ στην επιλογή Σύγκριση εγγράφων στο μενού Εργαλεία.

· Κάντε δεξί κλικ σε ένα αρχείο στην Εξερεύνηση των Windows  και κάντε κλικ στην

επιλογή Σύγκριση εγγράφων... στο μενού συντομεύσεων.

 Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να συγκρίνετε δύο έγγραφα.

16

265

http://www.ABBYY.com/FineReader/
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1. Ανοίξτε το Σύγκριση εγγράφων του ABBYY, ανοίξτε μία από τις εκδόσεις που θέλετε να

συγκρίνετε στο αριστερό παράθυρο και μία άλλη στο δεξί παράθυρο.

2. Στο παράθυρο ΣΥΓΚΡΙΣΗ, επιλέξτε τις γλώσσες του εγγράφου από την αναπτυσσόμενη

λίστα.
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3. Κάντε κλικ στο κουμπί Σύγκριση για να συγκρίνετε τα έγγραφα.

4. Εξετάστε τις διαφορές που εντόπισε το Σύγκριση εγγράφων του ABBYY. 

Οι διαφορές ανάμεσα στις δύο εκδόσεις θα επισημανθούν σε κάθε έκδοση και θα

παρατεθούν στο δεξί παράθυρο, παρέχοντάς σας μια σαφή εικόνα των αλλαγών που

έγιναν στο έγγραφο. Έτσι είναι εύκολο να δείτε τι προστέθηκε, τι διαγράφηκε ή τι άλλαξε

σε κάθε έκδοση. Πραγματοποιείται ταυτόχρονη κύλιση και στις δύο σελίδες και τα

ολόιδια τμήματα κειμένου προβάλλονται πάντα δίπλα-δίπλα. Οι διαφορές μπορούν να

αφαιρεθούν από τη λίστα ή να αντιγραφούν στο Πρόχειρο. 

 Οι διαφορές οι οποίες αφαιρέθηκαν από τη λίστα δεν θα αποθηκευτούν στην αναφορά

διαφορών. 

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα αποτελέσματα σύγκρισης:

· Ως αρχεία Microsoft Word όπου οι διαφορές θα εμφανίζονται με τη χρήση της

δυνατότητας Παρακολούθησης Αλλαγών.

· Ως έγγραφο PDF με σχόλια.

· Ως πίνακα του Microsoft Word που περιέχει τις διαφορές.

 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σύγκριση δύο εκδόσεων του ίδιου εγγράφου, βλ.

Σύγκριση εγγράφων του ABBYY .298
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Έγγραφα εφαρμογής κινητών

Μπορείτε να δημιουργήσετε έγγραφα στην εφαρμογή κινητών FineReader PDF και να συνεχίσετε

να εργάζεστε με αυτά στο FineReader PDF στον υπολογιστή σας.

Για να στείλετε ένα έγγραφο από το smartphone σας στον υπολογιστή σας, κάντε τα παρακάτω:

1. Εγκαταστήστε την εφαρμογή κινητών FineReader PDF για συσκευή iOS/Android (διαθέσιμη στο

App Store και στο Google Play).

2. Δημιουργήστε ένα έγγραφο στη συσκευή iOS/Android σας με τη χρήση της εφαρμογής κινητών

FineReader PDF.

3. Στείλτε εκείνο το έγγραφο στον υπολογιστή σας με τη χρήση της εξαγωγής προς Google Drive

(FineReader).

Στη συνέχεια, για να αποκτήσετε γρήγορη πρόσβαση σε έγγραφα που δημιουργήθηκαν με τη

χρήση εφαρμογής κινητών:

1. Εγκαταστήστε ένα πρόγραμμα-πελάτη χώρου αποθήκευσης στο cloud του Google Drive στον

υπολογιστή σας.

 Κατεβάστε το Google Drive για Windows από την ιστοσελίδα της Google

2. Στην αρχική οθόνη, καθορίστε τον φάκελο FineReader στον τοπικό χώρο αποθήκευσης Google

Drive κάνοντας κλικ Επιλέξτε φάκελοστην καρτέλα Εφαρμογή κινητών.

https://finereaderwindowsios.onelink.me/IpZK/frenwindows
https://finereaderpdfabbyycom.onelink.me/XZLo/frenwindowsgoogleplay
https://www.google.com/intl/en/drive/download/
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3. Από τη λίστα των εγγράφων και φακέλων της εφαρμογής κινητών που θα εμφανιστεί, επιλέξτε

το κατάλληλο έγγραφο ή φάκελο.

4. Πραγματοποιήστε τις αλλαγές σας και αποθηκεύστε το εγγραφο.

 Για περισσότερες πληροφορίες για την εργασία με έγγραφα που δημιουργήθηκαν με χρήση της

εφαρμογής κινητών, δείτε την Ενσωμάτωση με την εφαρμογή κινητών .280
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Σάρωση και αποθήκευση εγγράφων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις εργασίες στην καρτέλα Σάρωση του παραθύρου «Νέα

εργασία» για να δημιουργήσετε ψηφιακά έγγραφα σε διάφορες μορφές. Θα χρειαστείτε έναν

σαρωτή ή μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή για να αποκτήσετε εικόνες εγγράφων.

1. Επιλέξτε την καρτέλα Σάρωση και επιλέξτε μια εργασία:

· Σάρωση στον Επεξεργαστή OCR ανοίγει σαρώσεις στον Επεξεργαστή

OCR .

· Σάρωση σε PDF δημιουργεί PDF από εικόνες που προέρχονται από

σαρωτή ή ψηφιακή φωτογραφική μηχανή.

· Σάρωση σε Microsoft Word δημιουργεί έγγραφα Microsoft Word από

εικόνες που προέρχονται από σαρωτή ή ψηφιακή φωτογραφική

μηχανή.

· Σάρωση σε Microsoft Excel δημιουργεί έγγραφα Microsoft Excel από

εικόνες που προέρχονται από σαρωτή ή ψηφιακή φωτογραφική

μηχανή.

197
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· Σάρωση σε αρχείο εικόνας δημιουργεί έγγραφα μόνο εικόνας από

εικόνες που προέρχονται από σαρωτή ή ψηφιακή φωτογραφική

μηχανή.

· Σάρωση σε άλλες μορφές δημιουργεί έγγραφα σε δημοφιλείς μορφές,

όπως *.odt, *.pptx, *.epub και *.html, από εικόνες που προέρχονται από

σαρωτή ή ψηφιακή φωτογραφική μηχανή.

2. Επιλέξτε μια συσκευή και ορίστε τις ρυθμίσεις σάρωσης .

3. Κάντε κλικ στο κουμπί Προεπισκόπηση ή κάντε κλικ οπουδήποτε μέσα στην περιοχή της

εικόνας.

4. Εξετάστε την εικόνα. Αν δεν είστε ευχαριστημένοι με την ποιότητα της εικόνας, αλλάξτε

τις ρυθμίσεις σάρωσης και κάντε κλικ στο κουμπί Προεπισκόπηση ξανά.

5. Ορίστε ρυθμίσεις συγκεκριμένα για την επιλεγμένη μορφή.

Αυτές οι ρυθμίσεις ορίζουν την εμφάνιση και τις ιδιότητες του εγγράφου εξόδου.

6. Κάντε κλικ στο κουμπί «Σάρωση σε <μορφή>».

7. Μόλις ξεκινήσει η σάρωση, θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο διαλόγου με γραμμή προόδου και

συμβουλές.

321
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8. Αφότου σαρωθεί μια σελίδα, θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο διαλόγου που σας ζητά να

αποφασίσετε τι θα κάνετε στη συνέχεια. 

Κάντε κλικ στην επιλογή Επανάληψη σάρωσης για να σαρώσετε περισσότερες σελίδες

χρησιμοποιώντας τις τρέχουσες ρυθμίσεις ή κάντε κλικ στην επιλογή Ολοκλήρωση

σάρωσης για να κλείσετε το πλαίσιο διαλόγου.

9. Ανάλογα με την εργασία που επιλέξατε στο βήμα 1, οι σαρωμένες σελίδες θα:

· Υποβληθούν σε επεξεργασία και θα προστεθούν σε ένα έργο OCR στον

Επεξεργαστή OCR .

· Υποβληθούν σε επεξεργασία και θα μετατραπούν σε PDF. Ορίστε το

φάκελο όπου θέλετε να αποθηκεύσετε το έγγραφο που θα προκύψει.

Το έγγραφο θα παραμείνει ανοιχτό στον Επεξεργαστή OCR.

· Υποβληθούν σε επεξεργασία και θα μετατραπούν στην επιλεγμένη

μορφή. Ορίστε το φάκελο όπου θέλετε να αποθηκεύσετε το έγγραφο

που θα προκύψει. Το έγγραφο θα παραμείνει ανοιχτό στον

Επεξεργαστή OCR.

 Δείτε επίσης: :

· Σάρωση στον Επεξεργαστή OCR

· Σάρωση σε PDF

· Σάρωση σε Microsoft Word

· Σάρωση σε Microsoft Excel

· Σάρωση σε αρχεία εικόνας

· Σάρωση σε άλλες μορφές

197
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Σάρωση στον Επεξεργαστή OCR

Μπορείτε να ανοίξετε εικόνες από σαρωτή ή φωτογραφική μηχανή στον Επεξεργαστή OCR, όπου

θα μπορείτε:

· Να σχεδιάζετε και να επεξεργάζεστε χειροκίνητα περιοχές αναγνώρισης 

· Να ελέγχετε αναγνωρισμένο κείμενο

· Να εκπαιδεύσετε το ABBYY FineReader να αναγνωρίζει μη τυπικούς χαρακτήρες και

γραμματοσειρές

· Να χρησιμοποιήσετε άλλα προηγμένα εργαλεία για να εξασφαλίσετε το καλύτερο δυνατό

αποτέλεσμα OCR.

1. Ανοίξτε το παράθυρο «Νέα εργασία», επιλέξτετην καρτέλα Σάρωση και κάντε κλικ στην

εργασία Σάρωση στον Επεξεργαστή OCR.

2. Επιλέξτε μια συσκευή και ορίστε τις ρυθμίσεις σάρωσης .

3. Κάντε κλικ στο κουμπί Προεπισκόπηση ή κάντε κλικ οπουδήποτε μέσα στην περιοχή της

εικόνας.

4. Αναθεωρήστε την εικόνα. Αν δεν είστε ικανοποιημένοι με την ποιότητα της εικόνας,

αλλάξτε τις ρυθμίσεις σάρωσης και κάντε κλικ στο κουμπί Προεπισκόπηση ξανά.

5. Ορίστε τις ρυθμίσεις προ-επεξεργασίας και αυτοματοποίησης.

5.1.Αυτόματη επεξεργασία εικόνων σελίδας ενώ προστίθενται

Αυτή η επιλογή ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την αυτόματη επεξεργασία σελίδων που

προστέθηκαν πρόσφατα. Αν είναι ενεργοποιημένη η αυτόματη επεξεργασία, μπορείτε

να πραγματοποιήσετε γενικές επιλογές επεξεργασίας εγγράφων και ρυθμίσεις προ-

επεξεργασίας εικόνας για να χρησιμοποιούνται κατά τη σάρωση και το άνοιγμα

εικόνων: 

· Αναγνώριση εικόνων σελίδας

Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή, αν θέλετε το FineReader να προ-επεξεργάζεται

αυτόματα εικόνες που προστέθηκαν πρόσφατα χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις

που ορίζονται στο πλαίσιο διαλόγου «Ρυθμίσεις προεπεξεργασίας» (κάντε κλικ

στη Ρυθμίσεις προεπεξεργασίας εικόνας (εφαρμογή σε μετατροπή και OCR)

σύνδεση παρακάτω για να ανοίξετε αυτό το πλαίσιο διαλόγου). Η ανάλυση και η

αναγνώριση θα πραγματοποιηθούν επίσης αυτόματα. 

· Ανάλυση εικόνων σελίδας

Πραγματοποιεί αυτόματα προ-επεξεργασία εικόνας και ανάλυση εγγράφου αλλά η

αναγνώριση πρέπει να εκκινηθεί χειροκίνητα. 

321
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· Προεπεξεργασία εικόνων σελίδας

Πραγματοποιεί αυτόματα προ-επεξεργασία εικόνων. Η ανάλυση και η αναγνώριση

πρέπει να εκκινηθούν χειροκίνητα. 

5.2.Γλώσσες OCR

Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για να ορίσετε τις γλώσσες του εγγράφου. Δείτε

επίσης:  Γλώσσες αναγνώρισης .

5.3.Ρυθμίσεις προεπεξεργασίας εικόνας...

Ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου «Ρυθμίσεις προεπεξεργασίας» όπου μπορείτε να

ορίσετε τις ρυθμίσεις προ-επεξεργασίας, όπως την ανίχνευση του προσανατολισμού

σελίδας και τις ρυθμίσεις αυτόματης προ-επεξεργασίας. Αυτές οι ρυθμίσεις μπορούν

να βελτιώσουν σημαντικά τις εικόνες του πρωτοτύπου, με αποτέλεσμα OCR

μεγαλύτερης ακρίβειας. Δείτε επίσης:  Επιλογές επεξεργασίας εικόνας .

5.4.Περισσότερες επιλογές...

Ανοίγει την καρτέλα Επεξεργασία εικόνας  του πλαισίου διαλόγου Επιλογές.

Μπορείτε, επίσης, να ανοίξετε αυτό το πλαίσιο διαλόγου κάνοντας κλικ Επιλογές...

στο μενού Εργαλεία.

6.  Κάντε κλικ στο στοιχείο Σάρωση.

7. Θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο διαλόγου προόδου, το οποίο θα δείχνει μια γραμμή προόδου

και συμβουλές.

8. Μετά τη σάρωση της σελίδας, θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο διαλόγου που θα σας ζητά να

επιλέξετε τι θέλετε να κάνετε στη συνέχεια. 

Κάντε κλικ στην επιλογή Επανάληψη σάρωσης για να σαρώσετε τις επόμενες σελίδες

χρησιμοποιώντας τις τρέχουσες ρυθμίσεις ή Ολοκλήρωση σάρωσης για να κλείσετε το

πλαίσιο διαλόγου.

9. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία σάρωσης, οι σαρωμένες εικόνες θα προστεθούν σε ένα

έργο OCR στον επεξεργαστή OCR και θα υποβληθούν σε επεξεργασία με τις ρυθμίσεις

προ-επεξεργασίας και αυτοματισμού τις οποίες ορίσατε νωρίτερα.

 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Επεξεργαστή OCR και τις δυνατότητές

του, ανατρέξτε στην ενότητα Εργασία με τον Επεξεργαστή OCR .

362
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330
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Σάρωση σε PDF

Η εργασία Σάρωση σε PDF στο παράθυρο «Νέα εργασία» σας επιτρέπει να δημιουργείτε PDF

από εικόνες που λαμβάνετε από σαρωτή ή από ψηφιακή φωτογραφική μηχανή.

1. Ανοίξτε το παράθυρο «Νέα εργασία» , επιλέξτετην καρτέλα Σάρωση , και κάντε κλικ

στην επιλογή Σάρωση σε PDF.

2. Επιλέξτε μια συσκευή και ορίστε τις ρυθμίσεις σάρωσης .

3. Κάντε κλικ στο κουμπί Προεπισκόπηση ή κάντε κλικ οπουδήποτε μέσα στην περιοχή της

εικόνας.

4. Αναθεωρήστε την εικόνα. Αν δεν είστε ευχαριστημένοι με την ποιότητα της εικόνας,

αλλάξτε τις ρυθμίσεις σάρωσης και κάντε κλικ στο κουμπί Προεπισκόπηση ξανά.

5. Ορίστε τις ρυθμίσεις μετατροπής. Αυτές οι ρυθμίσεις ορίζουν την εμφάνιση και τις

ιδιότητες του εγγράφου εξόδου.

5.1.Ποιότητα εικόνας Αυτή η επιλογή καθορίζει την ποιότητα των εικόνων και των

φωτογραφιών, η οποία επηρεάζει το μέγεθος του αρχείου εξόδου που θα προκύψει.

Είναι διαθέσιμες οι εξής ρυθμίσεις ποιότητας:

· Βέλτιστη ποιότητα

Επιλέξτε αυτό το στοιχείο για να διατηρήσετε την ποιότητα των εικόνων και της

εικόνας σελίδας. Θα διατηρηθεί η αρχική ανάλυση. 

· Ισορροπημένη

Επιλέξτε αυτό το στοιχείο για να μειώσετε το μέγεθος του αρχείου PDF εξόδου

χωρίς σημαντική υποβάθμιση της ποιότητας της εικόνας. 

· Συμπαγές μέγεθος

Επιλέξτε αυτό το στοιχείο για να λάβετε ένα αρχείο PDF μικρού μεγέθους εις βάρος

της ποιότητας της εικόνας. 

· Προσαρμογή...

Επιλέξτε αυτό το στοιχείο για εξατομίκευση της αποθήκευσης εικόνας. Στο πλαίσιο

διαλόγου Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις, ορίστε τις επιθυμητές τιμές και κάντε κλικ

στην επιλογή OK. 

5.2.Δημιουργία εγγράφων PDF/A

Επιλέξτε αυτό το στοιχείο για να δημιουργήσετε ένα έγγραφο συμβατό με PDF/A.

5.3.Χρήση συμπίεσης MRC

Επιλέξτε αυτό το στοιχείο για να εφαρμόσετε συμπίεση ανάμικτου περιεχομένου

ράστερ (MRC) χωρίς αισθητή υποβάθμιση της ποιότητας.
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5.4.Αναγνώριση κειμένου σε εικόνες

Επιλέξτε αυτό το στοιχείο, αν θέλετε να εκκινηθεί αυτόματα το OCR.

5.5.Γλώσσες OCR

Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για να ορίσετε τις γλώσσες του εγγράφου. Δείτε

επίσης:  Γλώσσες αναγνώρισης .

5.6.Ρυθμίσεις προεπεξεργασίας εικόνας...

Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για να ορίσετε τις ρυθμίσεις προ-επεξεργασίας,

όπως την ανίχνευση του προσανατολισμού σελίδας και τις ρυθμίσεις αυτόματης προ-

επεξεργασίας. Αυτές οι ρυθμίσεις μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά τις εικόνες του

πρωτοτύπου, με αποτέλεσμα OCR μεγαλύτερης ακρίβειας. Δείτε επίσης:  Επιλογές

επεξεργασίας εικόνας .

5.7.Περισσότερες επιλογές...

Ανοίγει την ενότητα PDF  του Ρυθμίσεις μορφής  πλαισίου διαλόγου Επιλογές,

όπου μπορείτε να ορίσετε πρόσθετες ρυθμίσεις (μπορείτε επίσης να ανοίξετε αυτό το

πλαίσιο διαλόγου κάνοντας κλικ Επιλογές... στο μενού Εργαλεία).

6. Κάντε κλικ στην επιλογή Σάρωση σε PDF.

7. Θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο διαλόγου, το οποίο θα δείχνει μια γραμμή προόδου και

συμβουλές.

8. Μετά τη σάρωση της σελίδας, θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο διαλόγου που θα σας ζητά να

επιλέξετε τι θέλετε να κάνετε στη συνέχεια. 

Κάντε κλικ στην επιλογή Επανάληψη σάρωσης για να σαρώσετε περισσότερες σελίδες

χρησιμοποιώντας τις τρέχουσες ρυθμίσεις ή κάντε κλικ στην επιλογή Ολοκλήρωση

σάρωσης για να κλείσετε το πλαίσιο διαλόγου.

9.  Μόλις ολοκληρωθεί η σάρωση, οι σαρωμένες εικόνες θα υποβληθούν σε επεξεργασία

βάσει των ρυθμίσεων που ορίσατε, θα μετατραπούν σε PDF και θα ανοίξουν στον

Επεξεργαστή OCR.

10. Ορίστε το φάκελο στον οποίο θέλετε να αποθηκεύσετε το PDF που προκύπτει.

362

367

334 334



48

ABBYY® FineReader PDF 15 Εγχειρίδιο χρήσης

Σάρωση σε Microsoft Word

Η εργασία Σάρωση σε Microsoft Word στο παράθυρο «Νέα εργασία» σας επιτρέπει να

δημιουργείτε έγγραφα Microsoft Word από εικόνες που λαμβάνετε από σαρωτή ή από ψηφιακή

φωτογραφική μηχανή.

1. Ανοίξτε το παράθυρο «Νέα εργασία», επιλέξτετην καρτέλα Σάρωση και κάντε κλικ στην

εργασία Σάρωση σε Microsoft Word.

2. Επιλέξτε μια συσκευή και ορίστε τις ρυθμίσεις σάρωσης .

3. Κάντε κλικ στο κουμπί Προεπισκόπηση ή κάντε κλικ οπουδήποτε μέσα στην περιοχή της

εικόνας.

4. Αναθεωρήστε την εικόνα. Αν δεν είστε ευχαριστημένοι με την ποιότητα της εικόνας,

αλλάξτε τις ρυθμίσεις σάρωσης και κάντε κλικ στο κουμπί Προεπισκόπηση ξανά.

5. Ορίστε τις ρυθμίσεις μετατροπής. Αυτές οι ρυθμίσεις ορίζουν την εμφάνιση και τις

ιδιότητες του εγγράφου εξόδου.

5.1.Διατήρηση μορφοποίησης

Επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση ανάλογα με το πώς σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε

το έγγραφο εξόδου. 

· Ακριβές αντίγραφο

Το έγγραφο εξόδου θα είναι σχεδόν ακριβώς ίδιο στη μορφή με το αρχικό

έγγραφο αλλά θα παρέχει περιορισμένες δυνατότητες επεξεργασίας.

· Αντίγραφο με δυνατότητα επεξεργασίας

Η εμφάνιση του εγγράφου εξόδου ενδέχεται να διαφέρει ελαφρώς από εκείνη του

αρχικού εγγράφου αλλά η επεξεργασία του εγγράφου μπορεί να γίνεται εύκολα.

· Μορφοποιημένο κείμενο

Οι τύποι γραμματοσειράς, τα μεγέθη γραμματοσειράς και η μορφοποίηση

παραγράφων θα διατηρηθούν. Το κείμενο εξόδου θα τοποθετείται σε μία στήλη.

· Απλό κείμενο

Θα διατηρείται μόνο η μορφοποίηση παραγράφου. Το κείμενο εξόδου θα

τοποθετείται σε μία στήλη και θα χρησιμοποιείται μία γραμματοσειρά σε όλο το

έγγραφο.

5.2.Γλώσσες OCR

Επιλέξτε τις γλώσσες του εγγράφου σας. Δείτε επίσης:  Γλώσσες αναγνώρισης .

5.3.Διατήρηση εικόνων

Επιλέξτε αυτό το στοιχείο, εάν θέλετε να διατηρήστε τις εικόνες στο έγγραφο εξόδου.
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5.4.Διατήρηση κεφαλίδων, υποσέλιδων και αριθμών σελίδας

Επιλέξτε αυτό το στοιχείο για να διατηρήσετε τις κεφαλίδες, τα υποσέλιδα και τους

αριθμούς σελίδας.

5.5.Ρυθμίσεις προεπεξεργασίας εικόνας...

Ορίστε τις ρυθμίσεις προ-επεξεργασίας εικόνας, όπως την ανίχνευση του

προσανατολισμού σελίδας και τις ρυθμίσεις αυτόματης προ-επεξεργασίας. Αυτές οι

ρυθμίσεις μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά τις εικόνες του πρωτοτύπου, με

αποτέλεσμα OCR μεγαλύτερης ακρίβειας. Δείτε επίσης:  Επιλογές επεξεργασίας

εικόνας .

5.6.Περισσότερες επιλογές...

Ανοίγει την ενότητα DOC(X)/RTF/ODT  της καρτέλας Ρυθμίσεις μορφής  του

πλαισίου διαλόγου Επιλογές, όπου μπορείτε να ορίσετε πρόσθετες ρυθμίσεις

(μπορείτε επίσης να ανοίξετε αυτό το πλαίσιο διαλόγου κάνοντας κλικ Επιλογές... στο

μενού Εργαλεία). 

6. Κάντε κλικ στην επιλογή Σάρωση σε Word.

7. Θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο διαλόγου, το οποίο θα δείχνει μια γραμμή προόδου και

συμβουλές.

8. Μετά τη σάρωση της σελίδας, θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο διαλόγου που θα σας ζητά να

επιλέξετε τι θέλετε να κάνετε στη συνέχεια. 

Κάντε κλικ στην επιλογή Επανάληψη σάρωσης για να σαρώσετε περισσότερες σελίδες

χρησιμοποιώντας τις τρέχουσες ρυθμίσεις ή κάντε κλικ στην επιλογή Ολοκλήρωση

σάρωσης για να κλείσετε το πλαίσιο διαλόγου.

9. Ορίστε το φάκελο όπου θέλετε να αποθηκεύσετε το έγγραφο Microsoft Word σας.

Μόλις ολοκληρωθεί η εργασία, θα δημιουργηθεί ένα έγγραφο Microsoft Word στο φάκελο που

ορίσατε. Όλες οι σελίδες του εγγράφου θα ανοίξουν και στον Επεξεργαστή OCR.
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Σάρωση σε Microsoft Excel

Η εργασία Σάρωση σε Microsoft Excel στο παράθυρο «Νέα εργασία» σάς επιτρέπει να

δημιουργείτε έγγραφα Microsoft Excel από εικόνες που λαμβάνετε από σαρωτή ή από ψηφιακή

φωτογραφική μηχανή.

1. Ανοίξτε το παράθυρο «Νέα εργασία», επιλέξτετην καρτέλα Σάρωση και κάντε κλικ στην

εργασία Σάρωση σε Microsoft Excel.

2. Επιλέξτε μια συσκευή και ορίστε τις ρυθμίσεις σάρωσης .

3. Κάντε κλικ στο κουμπί Προεπισκόπηση ή κάντε κλικ οπουδήποτε μέσα στην περιοχή της

εικόνας.

4. Αναθεωρήστε την εικόνα. Αν δεν είστε ευχαριστημένοι με την ποιότητα της εικόνας,

αλλάξτε τις ρυθμίσεις σάρωσης και κάντε κλικ στο κουμπί Προεπισκόπηση ξανά.

5. Ορίστε τις ρυθμίσεις μετατροπής. Αυτές οι ρυθμίσεις ορίζουν την εμφάνιση και τις

ιδιότητες του εγγράφου εξόδου.

5.1.Διατήρηση μορφοποίησης. 

Επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση ανάλογα με το πώς σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε

το έγγραφο εξόδου. 

· Μορφοποιημένο κείμενο

Οι τύποι γραμματοσειράς, τα μεγέθη γραμματοσειράς και η μορφοποίηση

παραγράφων θα διατηρηθούν.

· Απλό κείμενο

Θα διατηρηθούν μόνο οι παράγραφοι. Θα χρησιμοποιηθεί μόνο μία

γραμματοσειρά σε όλη την έκταση του εγγράφου.

5.2.Γλώσσες OCR

Επιλέξτε τις γλώσσες του εγγράφου σας. Δείτε επίσης:  Γλώσσες αναγνώρισης .

5.3.Ρυθμίσεις XLSX:

· Διατήρηση εικόνων

Επιλέξτε αυτό το στοιχείο, εάν θέλετε να διατηρήστε τις εικόνες στο έγγραφο

εξόδου.

· Δημιουργία ξεχωριστού φύλλου για κάθε σελίδα

Επιλέξτε αυτό το στοιχείο, εάν θέλετε να δημιουργήσετε ένα ξεχωριστό

υπολογιστικό φύλλο Microsoft Excel από κάθε σελίδα του αρχικού εγγράφου.
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5.4.Ρυθμίσεις προεπεξεργασίας εικόνας...

Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για να ορίσετε τις ρυθμίσεις προ-επεξεργασίας,

όπως την ανίχνευση του προσανατολισμού σελίδας και τις ρυθμίσεις αυτόματης προ-

επεξεργασίας. Αυτές οι ρυθμίσεις μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά τις εικόνες του

πρωτοτύπου, με αποτέλεσμα OCR μεγαλύτερης ακρίβειας. Δείτε επίσης:  Επιλογές

επεξεργασίας εικόνας . 

5.5.Περισσότερες επιλογές...

Ανοίγει την ενότητα XLS(X)  της καρτέλας Ρυθμίσεις μορφής  του πλαισίου

διαλόγου Επιλογές, όπου μπορείτε να ορίσετε πρόσθετες ρυθμίσεις (μπορείτε επίσης

να ανοίξετε αυτό το πλαίσιο διαλόγου κάνοντας κλικ Επιλογές... στο μενού

Εργαλεία).

6. Κάντε κλικ στην επιλογή Σάρωση σε Excel.

7. Θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο διαλόγου, το οποίο θα δείχνει μια γραμμή προόδου και

συμβουλές.

8. Μετά τη σάρωση της σελίδας, θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο διαλόγου που θα σας ζητά να

επιλέξετε τι θέλετε να κάνετε στη συνέχεια.

Κάντε κλικ στην επιλογή Επανάληψη σάρωσης για να σαρώσετε περισσότερες σελίδες

χρησιμοποιώντας τις τρέχουσες ρυθμίσεις ή κάντε κλικ στην επιλογή Ολοκλήρωση

σάρωσης για να κλείσετε το πλαίσιο διαλόγου.

9. Ορίστε το φάκελο όπου θέλετε να αποθηκεύσετε το έγγραφο Microsoft Excel σας.

Μόλις ολοκληρωθεί η εργασία, θα δημιουργηθεί ένα έγγραφο Microsoft Excel στο φάκελο που

ορίσατε. Όλες οι σελίδες του εγγράφου θα ανοίξουν και στον Επεξεργαστή OCR.
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Σάρωση σε αρχεία εικόνας

Η εργασία Σάρωση σε αρχείο εικόνας στο παράθυρο «Νέα εργασία» σας επιτρέπει να

δημιουργείτε έγγραφα μόνο εικόνας από εικόνες που λαμβάνετε από σαρωτή ή από ψηφιακή

φωτογραφική μηχανή.

1. Επιλέξτε την καρτέλα Σάρωση και κάντε κλικ στην εργασία Σάρωση σε αρχείο εικόνας.

2. Επιλέξτε μια συσκευή και ορίστε τις ρυθμίσεις σάρωσης .

3. Κάντε κλικ στο κουμπί Προεπισκόπηση ή κάντε κλικ οπουδήποτε μέσα στην περιοχή της

εικόνας.

4. Αναθεωρήστε την εικόνα. Αν δεν είστε ευχαριστημένοι με την ποιότητα της εικόνας,

αλλάξτε τις ρυθμίσεις σάρωσης και κάντε κλικ στο κουμπί Προεπισκόπηση ξανά.

5. Ορίστε τις ρυθμίσεις μετατροπής. Αυτές οι ρυθμίσεις ορίζουν την εμφάνιση και τις

ιδιότητες του εγγράφου εξόδου.

5.1.Επιλογή μορφής εικόνας

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη ρύθμιση για να επιλέξετε την επιθυμητή μορφή αρχείου

εικόνας. 

5.2.Συμπίεση

Αν επιλέξετε τη μορφή TIFF, θα έχετε τη δυνατότητα να συμπιέσετε σαρωμένες

εικόνες. Η συμπίεση εικόνων μειώνει το μέγεθος του αρχείου. 

Η χρήση διαφορετικών μεθόδων συμπίεσης οδηγεί σε διαφορετικούς λόγους

συμπίεσης και ενδέχεται να προκαλέσει απώλεια δεδομένων (απώλεια ποιότητας

εικόνας). Υπάρχουν δύο παράγοντες που πρέπει να συνυπολογίσετε κατά την επιλογή

μιας μεθόδου συμπίεσης, την ποιότητα των εικόνων στο αρχείο εξόδου και το

μέγεθός του. 

Το ABBYY FineReader σάς επιτρέπει να χρησιμοποιείτε τις ακόλουθες μεθόδους

συμπίεσης:

· PACKBITS

Δεν προκαλεί απώλεια δεδομένων και είναι κατάλληλη για ασπρόμαυρες σαρώσεις.

· JPEG (μορφή JFIF)

Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται για τη συμπίεση εικόνων σε διαβαθμίσεις του

γκρι και έγχρωμων εικόνων, π.χ. φωτογραφιών. Συμπιέζει σημαντικά τις εικόνες

αλλά προκαλεί ορισμένη απώλεια δεδομένων. Αυτό οδηγεί σε χαμηλότερη

ποιότητα εικόνας (θάμπωμα και απώλεια κορεσμού χρώματος).

· ZIP

Δεν προκαλεί απώλεια δεδομένων και λειτουργεί καλύτερα σε εικόνες που

περιέχουν μεγάλες μονόχρωμες περιοχές π.χ. στιγμιότυπα οθόνης και

ασπρόμαυρες εικόνες.
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· LZW

Δεν προκαλεί απώλεια δεδομένων και λειτουργεί καλύτερα σε εικόνες με

ανυσματικά γραφικά καθώς και σε εικόνες σε τόνους του γκρι.

5.3.Ρυθμίσεις προεπεξεργασίας εικόνας...

Ορίστε τις ρυθμίσεις προ-επεξεργασίας εικόνας, όπως την ανίχνευση του

προσανατολισμού σελίδας και τις ρυθμίσεις αυτόματης προ-επεξεργασίας. Αυτές οι

ρυθμίσεις μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά τις εικόνες του πρωτοτύπου, με

αποτέλεσμα OCR μεγαλύτερης ακρίβειας. Δείτε επίσης:  Επιλογές επεξεργασίας

εικόνας .  

6. Κάντε κλικ στην επιλογή «Σάρωση σε <μορφή>».

7. Θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο διαλόγου, το οποίο θα δείχνει μια γραμμή προόδου και

συμβουλές.

8. Μετά τη σάρωση της σελίδας, θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο διαλόγου που θα σας ζητά να

επιλέξετε τι θέλετε να κάνετε στη συνέχεια. 

Κάντε κλικ στην επιλογή Επανάληψη σάρωσης για να σαρώσετε περισσότερες σελίδες

χρησιμοποιώντας τις τρέχουσες ρυθμίσεις ή κάντε κλικ στην επιλογή Ολοκλήρωση

σάρωσης για να κλείσετε το πλαίσιο διαλόγου.

9. Ορίστε το φάκελο στον οποίο θέλετε να αποθηκεύσετε το αρχείο εξόδου σας.

Μόλις ολοκληρωθεί η εργασία, τα αρχεία εξόδου θα τοποθετηθούν στο φάκελο που ορίσατε. Όλες

οι σελίδες του εγγράφου θα ανοίξουν και στον Επεξεργαστή OCR.
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Σάρωση σε άλλες μορφές

Η εργασία Σάρωση σε άλλες μορφές στο παράθυρο «Νέα εργασία» σας επιτρέπει να

δημιουργείτε έγγραφα σε δημοφιλείς μορφές (*.pptx, *.odt, *.html, *.epub, *.fb2, *.rtf, *.txt, *.csv, και

*.djvu) από εικόνες που έχετε λάβει από σαρωτή ή ψηφιακή φωτογραφική μηχανή.

1. Ανοίξτε το παράθυρο «Νέα εργασία», επιλέξτετην καρτέλα Σάρωση και κάντε κλικ στην

εργασία Σάρωση σε άλλες μορφές.

2. Επιλέξτε μια συσκευή και ορίστε τις ρυθμίσεις σάρωσης .

3. Κάντε κλικ στο κουμπί Προεπισκόπηση ή κάντε κλικ οπουδήποτε μέσα στην περιοχή της

εικόνας.

4. Αναθεωρήστε την εικόνα. Αν δεν είστε ευχαριστημένοι με την ποιότητα της εικόνας,

αλλάξτε τις ρυθμίσεις σάρωσης και κάντε κλικ στο κουμπί Προεπισκόπηση ξανά.

5. Ορίστε τις ρυθμίσεις μετατροπής. Αυτές οι ρυθμίσεις ορίζουν την εμφάνιση και τις

ιδιότητες του εγγράφου εξόδου.

5.1.Επιλογή μορφής εξόδου

Χρησιμοποιήστε αυτό το στοιχείο για να επιλέξετε την επιθυμητή μορφή για το

αρχείο εξόδου.

5.2.Γλώσσες OCR

Επιλέξτε τις γλώσσες του εγγράφου σας. Δείτε επίσης:  Γλώσσες αναγνώρισης .

5.3.Ρυθμίσεις προεπεξεργασίας εικόνας...

Ορίστε τις ρυθμίσεις προ-επεξεργασίας εικόνας, όπως την ανίχνευση του

προσανατολισμού σελίδας και τις ρυθμίσεις αυτόματης προ-επεξεργασίας. Αυτές οι

ρυθμίσεις μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά τις εικόνες του πρωτοτύπου, με

αποτέλεσμα OCR μεγαλύτερης ακρίβειας. Δείτε επίσης:  Επιλογές επεξεργασίας

εικόνας .  

5.4.Περισσότερες επιλογές...

Ανοίγει την ενότητα με τις ρυθμίσεις της επιλεγμένης μορφής στην καρτέλα

Ρυθμίσεις μορφής  του πλαισίου διαλόγου Επιλογές, όπου μπορείτε να ορίσετε

πρόσθετες ρυθμίσεις (μπορείτε επίσης να ανοίξετε αυτό το πλαίσιο διαλόγου

κάνοντας κλικ Επιλογές... στο μενού Εργαλεία).

6. Κάντε κλικ στην επιλογή «Σάρωση σε <μορφή>».

7. Θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο διαλόγου, το οποίο θα δείχνει μια γραμμή προόδου και

συμβουλές.
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8. Μετά τη σάρωση της σελίδας, θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο διαλόγου που θα σας ζητά να

επιλέξετε τι θέλετε να κάνετε στη συνέχεια. 

Κάντε κλικ στην επιλογή Επανάληψη σάρωσης για να σαρώσετε περισσότερες σελίδες

χρησιμοποιώντας τις τρέχουσες ρυθμίσεις ή κάντε κλικ στην επιλογή Ολοκλήρωση

σάρωσης για να κλείσετε το πλαίσιο διαλόγου.

9.  Ορίστε το φάκελο στον οποίο θέλετε να αποθηκεύσετε το αρχείο εξόδου σας.

Μόλις ολοκληρωθεί η εργασία, τα αρχεία εξόδου θα τοποθετηθούν στο φάκελο που ορίσατε. Όλες

οι εικόνες του εγγράφου θα ανοίξουν και στον Επεξεργαστή OCR.
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Πρόγραμμα επεξεργασίας PDF
Το πρόγραμμα επεξεργασίας PDF στο ABBYY FineReader είναι ένα εύχρηστο εργαλείο για εργασία

με έγγραφα PDF. Με τη χρήση του προγράμματος επεξεργασίας PDF μπορείτε να προβάλλετε

έγγραφα PDF, να κάνετε αναζητήσεις κειμένου, να αναδιατάσσετε σελίδες, να προσθέτετε ή να

αφαιρείτε σελίδες, να επεξεργάζεστε έγγραφα κειμένου, να αντιγράφετε εικόνες ή αποσπάσματα

κειμένου από έγγραφα PDF και να τα επικολλάτε σε άλλες εφαρμογές, να προσθέτετε τα σχόλιά

σας σε έγγραφα PDF και να δημιουργείτε, να συμπληρώνετε και να επεξεργάζεστε διαδραστικές

φόρμες PDF. Δεν χρειάζεται να μετατρέψετε το PDF σας σε επεξεργάσιμη μορφή, ακόμη και αν

περιέχει σαρώσεις χωρίς επίπεδο κειμένου.

Περιεχόμενα κεφαλαίου

· Προβολή εγγράφων PDF

· Αναζήτηση σε έγγραφα PDF

· Αντιγραφή δεδομένων από έγγραφα PDF

· Αναθεώρηση εγγράφων PDF

· Εργασία με περιεχόμενο PDF

· Εργασία με διαδραστικές φόρμες PDF

· Υπογραφή εγγράφων PDF με ψηφιακή υπογραφή

· Προστασία εγγράφων PDF με κωδικούς πρόσβασης

· Δημιουργία εγγράφων PDF

· Αποθήκευση και εξαγωγή εγγράφων PDF

· Διαχωρισμός εγγράφων PDF
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Προβολή εγγράφων PDF

Το πρόγραμμα επεξεργασίας PDF σάς επιτρέπει να προβάλλετε και να αναζητάτε έγγραφα PDF

καθώς και να αντιγράφετε κείμενο, εικόνες και πίνακες σε αυτά.

Για να ανοίξετε ένα έγγραφο PDF στο πρόγραμμα επεξεργασίας PDF:

· Ανοίξτε το παράθυρο Νέα εργασία  κάντε κλικ στην καρτέλα Άνοιγμα και, στη

συνέχεια, κάντε κλικ στην εργασία Άνοιγμα αρχείου PDF.

· Ανοίξτε το παράθυρο Νέα εργασία και κάντε κλικ στο κουμπί Αρχείο > Άνοιγμα

αρχείου PDF....

Το έγγραφο θα εμφανιστεί στο πρόγραμμα επεξεργασίας PDF.

Για να προσαρμόσετε τον τρόπο εμφάνισης του εγγράφου, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες

ρυθμίσεις.

16
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· Οι λειτουργίες προβολής αλλάζουν τον τρόπο εμφάνισης και κύλισης των σελίδων. 

Δείτε επίσης:  Λειτουργίες προβολής .

· Η δυνατότητα ζουμ σάς επιτρέπει να κάνετε μεγέθυνση και σμίκρυνση του εγγράφου.

· Πραγματικό μέγεθος εμφανίζει τη σελίδα σε κλίμακα 100%.

· Προσαρμογή κατά πλάτος αλλάζει την κλίμακα στην οποία εμφανίζεται το έγγραφο έτσι

ώστε το πλάτος του εγγράφου να ταιριάζει με το πλάτος της οθόνης.

· Βέλτιστη προσαρμογή αλλάζει την κλίμακα στην οποία εμφανίζεται το έγγραφο έτσι

ώστε το ύψος του εγγράφου να ταιριάζει με το ύψος της οθόνης.

· Σμίκρυνση/Μεγέθυνση σας επιτρέπει να προσαρμόζετε την κλίμακα με μη αυτόματο

τρόπο.

 Για εμφάνιση/απόκρυψη της γραμμής εργαλείων PDF, κάντε κλικ στο κουμπί Εργαλεία PDF στην

κύρια γραμμή εργαλείων.

Περιεχόμενα κεφαλαίου

· Λειτουργίες προβολής

· Περιήγηση σε έγγραφα PDF

· Αναγνώριση φόντου

· Δυνατότητες ασφαλείας PDF

Λειτουργίες προβολής

Το πρόγραμμα επεξεργασίας PDF διαθέτει τέσσερις λειτουργίες προβολής που καθορίζουν τον

τρόπο εμφάνισης και κύλισης των σελίδων του εγγράφου:

Προβολή μίας σελίδας εμφανίζει μία σελίδα και αποκρύπτει όλες τις άλλες σελίδες.

Κύλιση μίας σελίδας εμφανίζει σελίδες διαδοχικά, έτσι ώστε όταν φτάσετε στο κάτω μέρος μιας

σελίδας να είναι ορατή η κορυφή της επόμενης σελίδας.

Προβολή δύο σελίδων εμφανίζει σελίδες σε παράθεση, με τις μονές σελίδες στα αριστερά και

τις ζυγές σελίδες στα δεξιά.

Κύλιση δύο σελίδων εμφανίζει δύο σελίδες σε παράθεση και οι επακόλουθες σελίδες εμφανίζονται

καθώς κάνετε κύλιση προς τα κάτω.
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 Εάν θέλετε να εμφανίζετε ζυγές σελίδες στα αριστερά και μονές σελίδες στα δεξιά σε λειτουργίες

προβολής δύο σελίδων, κάντε κλικ στο κουμπί Προβολή > Λειτουργία προβολής > Μονές

σελίδες στα δεξιά.

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να αλλάξετε τη λειτουργία προβολής:

· Κάντε κλικ σε ένα από τα κουμπιά στη γραμμή εργαλείων στο κάτω μέρος της

οθόνης:

· Κάντε κλικ στο κουμπί Προβολή > Λειτουργία προβολής και επιλέξτε μία από τις

λειτουργίες προβολής.

· Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω συντομεύσεις πληκτρολογίου: Ctrl+1, Ctrl+2, Ctrl+3

και Ctrl+4.

Λειτουργία πλήρους οθόνης

Το πρόγραμμα επεξεργασίας PDF διαθέτει μια λειτουργία προβολής πλήρους οθόνης, στην οποία

το έγγραφο καταλαμβάνει τον χώρο ολόκληρης της οθόνης και δεν υπάρχουν ορατά πάνελ ή

γραμμές εργαλείων.

Για να εισαγάγετε τη λειτουργία πλήρους οθόνης, κάντε ένα από τα εξής:

· Κάντε κλικ στο κουμπί  στη γραμμή εργαλείων στο κάτω μέρος της οθόνης. 

· Κάντε κλικ στο κουμπί Προβολή > Πλήρης οθόνη.

· Πιέστε F11.

Στη λειτουργία πλήρους οθόνης, μπορείτε:

· Να κάνετε κύλιση στο έγγραφο.

· Να προβάλλετε σχόλια (τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού πάνω από μια

σχολιασμένη περιοχή για να εμφανίσετε το σχόλιο).

· Να αλλάξετε τις λειτουργίες προβολής και την κλιμάκωση.

 Να εμφανίσετε την κάτω γραμμή εργαλείων με επιλογές προβολής, μετακινώντας τον

δείκτη του ποντικιού στο κάτω άκρο της οθόνης.

· Να μεταβείτε σε συγκεκριμένες σελίδες του εγγράφου. 

 Δείτε επίσης:  Περιήγηση σε έγγραφα PDF .

Επίσης, μπορείτε να κάντε δεξί κλικ στο έγγραφο σε προβολή πλήρους οθόνης και να

χρησιμοποιήσετε τις εντολές του μενού συντόμευσης για:

63



60

ABBYY® FineReader PDF 15 Εγχειρίδιο χρήσης

· Να προσθέσετε σχόλια  και σημεία εισαγωγής κειμένου

· Να δημιουργήσετε σελιδοδείκτες

· Να επεξεργαστείτε  κείμενο και εικόνες

Να τερματίσετε τη λειτουργία πλήρους οθόνης, πιέζοντας F11 ή Esc.

Απόκρυψη γραμμών εργαλείων και παραθύρων κατά την ανάγνωση εγγράφων PDF

Όταν διαβάζετε ένα έγγραφο στο πρόγραμμα επεξεργασίας PDF, μπορεί να θέλετε να αποκρύψετε

ορισμένες ή όλες τις γραμμές εργαλείων και τα παράθυρα για να αφήσετε όσο το δυνατό

περισσότερο χώρο στην οθόνη για το έγγραφο. Η γραμμή μενού, η κύρια γραμμή εργαλείων και η

γραμμή εργαλείων στο κάτω μέρος της οθόνης δεν μπορούν να αποκρυφθούν χωριστά, αλλά

μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία πλήρους οθόνης, εάν θέλετε να αποκρύψετε όλες τις

γραμμές εργαλείων και τα παράθυρα.

Μπορείτε να αποκρύψετε τις παρακάτω γραμμές εργαλείων και τα παράθυρα:

· Για να αποκρύψετε το παράθυρο περιήγησης, πιέστε F5 ή κάντε κλικ στο κουμπί

Προβολή και καταργήστε την επιλογή Εμφάνιση παραθύρου περιήγησης.

· Για να αποκρύψετε τη γραμμή εργαλείων PDF, πιέστε F6 ή κάντε κλικ στο κουμπί

Προβολή και καταργήστε την επιλογή Εμφάνιση εργαλείων PDF.

· Για να αποκρύψετε το παράθυρο σχολίων, πιέστε F7 ή κάντε κλικ στο κουμπί

Προβολή και καταργήστε την επιλογή Προβολή παραθύρου σχολίων.

Το πρόγραμμα επεξεργασίας PDF με το παράθυρο περιήγησης, τη γραμμή εργαλείων PDF και το

παράθυρο σχολίων κρυφό:
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Περιήγηση σε έγγραφα PDF

Το πρόγραμμα επεξεργασίας PDF περιέχει διάφορα εργαλεία που καθιστούν ευκολότερη την

περιήγηση σε έγγραφα PDF.

· Το παράθυρο ΣΕΛΊΔΕΣ σάς επιτρέπει να περιηγείστε γρήγορα σε σελίδες, να αλλάζετε τη

σειρά των σελίδων, να προσθέτετε σελίδες στο έγγραφο ή να τις διαγράφετε.

· Το παράθυρο ΣΕΛΙΔΟΔΕΊΚΤΕΣ περιέχει εργαλεία για τη δημιουργία, επεξεργασία και

περιήγηση σε σελιδοδείκτες.

· Το παράθυρο ΑΝΑΖΉΤΗΣΗ σάς επιτρέπει να αναζητάτε και να επισημαίνετε κείμενο.

· Το παράθυρο Συνημμένα σάς επιτρέπει να προβάλλετε και να επεξεργάζεστε συνημμένα.

· Το παράθυρο ΨΗΦΙΑΚΈΣ ΥΠΟΓΡΑΦΈΣ σάς επιτρέπει να προβάλλετε και να διαγράφετε

ψηφιακές υπογραφές.

 Οι συντομεύσεις πληκτρολογίου για την εμφάνιση και την απόκρυψη αυτών των παραθύρων

βρίσκονται στην περιοχή Συντομεύσεις πληκτρολογίου .

Προβολή συγκεκριμένης σελίδας

427



63

ABBYY® FineReader PDF 15 Εγχειρίδιο χρήσης

Το πρόγραμμα επεξεργασίας PDF παρέχει διάφορα εργαλεία που καθιστούν ευκολότερη την

περιήγηση σε μεγάλα έγγραφα. 

Για να περιηγηθείτε μεταξύ σελίδων:

· Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά  στην κύρια γραμμή εργαλείων.

· Κάντε κλικ στο κουμπί Προβολή > Μετάβαση στη σελίδα και, στη συνέχεια, επιλέξτε

Επόμενη σελίδα, Προηγούμενη σελίδα, Πρώτη σελίδα ή Τελευταία σελίδα.

Για να ανοίξετε γρήγορα μια συγκεκριμένη σελίδα:

· Πληκτρολογήστε τον αριθμό της σελίδας που επιθυμείτε στο πλαίσιο  στην

κύρια γραμμή εργαλείων και πιέστε Enter.

· Κάντε κλικ στο κουμπί Προβολή > Μετάβαση στη σελίδα > Αριθμός σελίδας...

πληκτρολογήστε τον αριθμό της σελίδας που επιθυμείτε και κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

Περιήγηση σε σελίδες στην προβολή πλήρους οθόνης

Για να ανοίξετε μια συγκεκριμένη σελίδα σε προβολή πλήρους οθόνης, κάντε τα εξής:

1. Μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού στο κάτω άκρο της οθόνης για να εμφανιστεί η

γραμμή εργαλείων.

2.  Πληκτρολογήστε τον αριθμό της σελίδας που επιθυμείτε στο πλαίσιο  στη

γραμμή εργαλείων στο κάτω μέρος της οθόνης.

3.  Πιέστε Enter.
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Αναγνώριση φόντου

Το πρόγραμμα επεξεργασίας PDF σάς παρέχει τη δυνατότητα να εκτελείτε αναζήτηση και να

αντιγράφετε κείμενο και εικόνες σε έγγραφα PDF χωρίς επίπεδο κειμένου, όπως σαρωμένα

έγγραφα και έγγραφα που έχουν δημιουργηθεί από αρχεία εικόνας. Αυτή η δυνατότητα

εξασφαλίζεται χάρη σε μια διαδικασία οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων που εκτελείται στο

φόντο. 

Η λειτουργία αναγνώρισης φόντου είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή και ξεκινά αυτόματα

όταν ανοίγετε ένα έγγραφο PDF. 

Η διαδικασία αναγνώρισης φόντου δεν αλλάζει τα περιεχόμενα του αρχείου PDF. Αντίθετα,

προσθέτει ένα προσωρινό επίπεδο κειμένου που δεν θα είναι διαθέσιμο όταν ανοίγετε το

έγγραφο σε άλλες εφαρμογές.

 Αν θέλετε το έγγραφο να διαθέτει δυνατότητα αναζήτησης σε άλλες εφαρμογές, θα πρέπει να

αποθηκεύσετε το επίπεδο κειμένου που δημιουργείται από τη διαδικασία αναγνώρισης φόντου.

Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο κουμπί Αρχείο > Αναγνώριση εγγράφου > Αναγνώριση

εγγράφου... Δείτε επίσης:  Αναγνώριση κειμένου .

 Σημαντικό!  Εάν οι λειτουργίες αναζήτησης ή αντιγραφής δεν λειτουργούν σωστά, ελέγξτε

ότι έχουν επιλεγεί οι σωστές γλώσσες OCR για το έγγραφο. Δείτε επίσης:  Χαρακτηριστικά

109
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εγγράφου που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πριν από την οπτική αναγνώριση χαρακτήρων .

 Για να απενεργοποιήσετε την αναγνώριση φόντου, καταργήστε την Ενεργοποίηση

αναγνώρισης στο παρασκήνιο στον Επεξεργαστή PDF επιλογή στο Επιλογές  πλαίσιο

διαλόγου.

 Η διαδικασία αναγνώρισης φόντου δεν μπορεί να εκτελείται σε υπολογιστές με μονοπύρηνο

επεξεργαστή. 

Δυνατότητες ασφαλείας PDF

Μερικά έγγραφα PDF μπορούν να βλάψουν τον υπολογιστή σας.

Το ABBYY FineReader διαθέτει μια σειρά από δυνατότητες που καθιστούν την εργασία με έγγραφα

PDF ασφαλέστερη. Το πρόγραμμα θα ζητήσει την επιβεβαίωση σας όταν εκτελείτε τις ακόλουθες

δυνητικά επικίνδυνες ενέργειες:

· Άνοιγμα συνημμένων

· Άνοιγμα συνδέσεων

· Υποβολή δεδομένων  φόρμας.

Εάν εμπιστεύεστε τον δημιουργό του εγγράφου, κάντε κλικ στο κουμπί Να επιτρέπεται

διαφορετικά, κάντε κλικ στο κουμπί Άκυρο.

Επίσης, μπορείτε να προστατεύσετε τον υπολογιστή σας από κακόβουλο κώδικα JavaScript

απενεργοποιώντας την επιλογή JavaScript σε έγγραφα PDF. Για να απενεργοποιήσετε την επιλογή

JavaScript, ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου Επιλογές κάντε κλικ στην καρτέλα Άλλα και καταργήστε

την επιλογή Ενεργοποίηση επιλογής JavaScript σε έγγραφα PDF. Τώρα, όταν ανοίγετε ένα

έγγραφο PDF με JavaScript θα εμφανίζεται η ακόλουθη ειδοποίηση στο επάνω μέρος του

παραθύρου:

Κάντε κλικ στην εικόνα για να την μεγεθύνετε

Αν εμπιστεύεστε το άτομο ή την υπηρεσία που σας έστειλε το έγγραφο PDF, μπορείτε να

ενεργοποιήσετε την επιλογή JavaScript επιλέγοντας μία από τις παρακάτω επιλογές από την

αναπτυσσόμενη λίστα Ρυθμίσεις JavaScript:

· Ενεργοποίηση JavaScript μόνο για αυτό το έγγραφο να ενεργοποιήσετε την επιλογή

JavaScript ενώ το τρέχον έγγραφο είναι ανοιχτό.

· Ενεργοποίηση JavaScript για όλα τα έγγραφα να ανοίξετε το πλαίσιο διαλόγου

Επιλογές όπου μπορείτε να ενεργοποιήσετε την επιλογή JavaScript για όλα τα έγγραφα.
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Αναζήτηση σε έγγραφα PDF

Το πρόγραμμα επεξεργασίας PDF σάς επιτρέπει να αναζητήσετε, να επισημάνετε, να

αντικαταστήσετε και να αποκρύψετε πληροφορίες. Η αναζήτηση θα πραγματοποιηθεί όχι μόνο

στο κύριο κείμενο αλλά και στα σχόλια, στις κεφαλίδες και στα υποσέλιδα, καθώς και στα

μεταδεδομένα. Χάρη στην αναγνώριση παρασκηνίου , θα μπορείτε να πραγματοποιήσετε

αναζήτηση σε έγγραφα PDF, συμπεριλαμβανομένων σαρωμένων εγγράφων. Για πιο εύκολη

πλοήγηση στα αποτελέσματα αναζήτησης, αυτά θα εμφανίζονται σε ξεχωριστό πλαίσιο. Οι λέξεις ή

φράσεις που θα βρεθούν στο σώμα κειμένου θα επισημανθούν. Έτσι θα είναι ευκολότερο για εσάς

να επιλέξετε, να αντικαταστήσετε ή να αποκρύψετε όλες τις λέξεις ή φράσεις.

Περιεχόμενα κεφαλαίου:

· Αναζήτηση με λέξεις-κλειδιά

· Αναζήτηση και αντικατάσταση

· Αναζήτηση και απόκρυψη
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Αναζήτηση με λέξεις-κλειδιά

Για να πραγματοποιήσετε μια αναζήτηση με λέξεις-κλειδιά, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Κάντε κλικ στην καρτέλα  στο παράθυρο αριστερά ή στο Προβολή > Αναζήτηση

για να ανοίξετε το παράθυρο ΑΝΑΖΉΤΗΣΗ.

2. Στο πεδίο κειμένου Εύρεση του, πληκτρολογήστε τη λέξη ή φράση που θέλετε να βρείτε. 

Οι λέξεις ή οι φράσεις που ταιριάζουν με το ερώτημά σας θα επισημανθούν στο

έγγραφο. 

 Τα αποτελέσματα αναζήτησης θα τακτοποιηθούν σε ομάδες (ανά πηγή: κείμενο,

σχόλια ή σελιδοδείκτες) και θα είστε σε θέση να επισημάνετε ολόκληρη ομάδα κειμένου. 

  

3. Αν χρειάζεται, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο εικονίδιο   και επιλέξτε ένα από τα

παρακάτω:

· Ακριβής αντιστοιχία θα αναζητηθούν μόνο λέξεις που αντιστοιχούν ακριβώς στις

λέξεις που χρησιμοποιήσατε στην αναζήτησή σας.

Π.χ. αν πραγματοποιήσετε αναζήτηση για τη λέξη "correct", δεν θα αναζητηθούν λέξεις

όπως "incorrectly" ή "correction".

· Ταίριασμα πεζών-κεφαλαίων θα αναζητηθούν μόνο λέξεις με την ίδια

κεφαλαιοποίηση που χρησιμοποιήσατε στην αναζήτησή σας.

Π.χ. αν πραγματοποιήσετε αναζήτηση για τη λέξη "Editor", δεν θα αναζητηθούν λέξεις

όπως "editor" ή "EDITOR". 

Μπορείτε να επισημάνετε, να διαγράψετε και να υπογραμμίσετε  αποτελέσματα αναζήτησης

στο κείμενο. Για να το κάνετε αυτό, επιλέξτε τις λέξεις που θέλετε από τα αποτελέσματα

αναζήτησης και κάντε κλικ στο αντίστοιχο εργαλείο (επισήμανση, διαγραφή ή υπογράμμιση).

 Με αυτόν τον τρόπο, θα δημιουργηθούν σχόλια στο έγγραφο PDF και θα επισημανθούν επίσης

τυχόν αλλαγές που θα πρέπει να γίνουν στο έγγραφο προέλευσης. Αυτό δεν θα επηρεάσει το

κείμενο του εγγράφου PDF.
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Για να αλλάξετε το χρώμα που χρησιμοποιείται για επισήμανση κειμένου, κάντε κλικ στο βέλος

δίπλα από το αντίστοιχο εργαλείο και επιλέξτε το επιθυμητό χρώμα από την παλέτα χρωμάτων

που εμφανίζεται.

 Για να περιηγηθείτε στο επόμενο/προηγούμενο αποτέλεσμα αναζήτησης, χρησιμοποιήστε τα

κουμπιά . Μπορείτε επίσης να επιλέξετε το επόμενο αποτέλεσμα αναζήτησης πατώντας το

πλήκτρο F3.
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Αναζήτηση και αντικατάσταση

Το πρόγραμμα επεξεργασίας PDF σάς επιτρέπει να αναζητήσετε και να αντικαταστήσετε λέξεις και

φράσεις. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Κάντε κλικ στην καρτέλα  στο παράθυρο αριστερά ή στο Προβολή >

Αναζήτησηγια να ανοίξετε το παράθυρο ΑΝΑΖΉΤΗΣΗ.

2. Πλοηγηθείτε στην καρτέλα ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.

3. Στο πεδίο κειμένου Εύρεση του, πληκτρολογήστε τη λέξη ή φράση που θέλετε να βρείτε. 

Οι λέξεις ή οι φράσεις που ταιριάζουν με το ερώτημά σας θα επισημανθούν στο

έγγραφο. 

 Τα αποτελέσματα αναζήτησης θα ταξινομηθούν σε ομάδες (ανά πηγή: κείμενο, σχόλια

ή σελιδοδείκτες) και θα είστε σε θέση να επισημάνετε ολόκληρες ομάδες.

  

4. Αν χρειάζεται, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο εικονίδιο   και επιλέξτε ένα από τα

παρακάτω:

· Ακριβής αντιστοιχία θα αναζητηθούν μόνο λέξεις που αντιστοιχούν ακριβώς στις

λέξεις που χρησιμοποιήσατε στην αναζήτησή σας.

Π.χ. αν πραγματοποιήσετε αναζήτηση για τη λέξη "correct", δεν θα αναζητηθούν

λέξεις όπως "incorrectly" ή "correction".

· Ταίριασμα πεζών-κεφαλαίων θα αναζητηθούν μόνο λέξεις με την ίδια

κεφαλαιοποίηση που χρησιμοποιήσατε στην αναζήτησή σας.

Π.χ. αν πραγματοποιήσετε αναζήτηση για τη λέξη "Editor", δεν θα αναζητηθούν λέξεις

όπως "editor" ή "EDITOR".

5. Στο πεδίο Αντικατάσταση με, εισάγετε το κείμενο που θα αντικαταστήσει το

πρωτότυπο.
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6. Στα αποτελέσματα αναζήτησης, επισημάνετε μια λέξη ή φράση που θέλετε να

αντικατασταθεί.

 Για να αντικαταστήσετε ταυτοχρόνως περισσότερες λέξεις ή φράσεις, επιλέξτε την

αντίστοιχη τιμή από την καρτέλα Αναζήτησης.

7. Κάντε κλικ στο Αντικατάσταση.

Με αυτόν τον τρόπο θα αντικατασταθεί η επιλεγμένη λέξη ή φράση με αυτήν που

καθορίσατε και η αντίστοιχη καταχώριση θα αφαιρεθεί από τα αποτελέσματα

αναζήτησης.

 Για να περιηγηθείτε στο επόμενο/προηγούμενο αποτέλεσμα αναζήτησης,

χρησιμοποιήστε τα κουμπιά . Μπορείτε επίσης να επιλέξετε το επόμενο

αποτέλεσμα αναζήτησης πατώντας το πλήκτρο F3.

8. Αποθηκεύστε τις αλλαγές σας.
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Αναζήτηση και απόκρυψη

Το πρόγραμμα επεξεργασίας PDF σάς επιτρέπει να αποκρύψετε εμπιστευτικές πληροφορίες από

έγγραφα PDF προτού τα δημοσιεύσετε. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Κάντε κλικ στην καρτέλα  στο παράθυρο αριστερά ή στο Προβολή > Αναζήτηση

για να ανοίξετε το παράθυρο ΑΝΑΖΉΤΗΣΗ.

2. Πλοηγηθείτε στην καρτέλα ΑΠΑΛΟΙΦΗ.

3. Στο πεδίο κειμένου Εύρεση του : 

· πληκτρολογήστε τη λέξη ή τη φράση που θέλετε να αναζητήσετε

· ή κάντε κλικ στο εικονίδιο  και επιλέξτε Εύρεση με χρήση λίστας από λέξεις-

κλειδιά  από την αναπτυσσόμενη λίστα για να αναζητήσετε κείμενο με τη χρήση

προσαρμοσμένης λίστας.

4. Οι λέξεις ή οι φράσεις που ταιριάζουν με το ερώτημά σας θα επισημανθούν στο

έγγραφο. 

 Τα αποτελέσματα αναζήτησης θα ταξινομηθούν σε ομάδες (ανά πηγή: κείμενο, σχόλια

ή σελιδοδείκτες) και θα είστε σε θέση να επισημάνετε ολόκληρες ομάδες.

  

5. Αν χρειάζεται, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο εικονίδιο   και επιλέξτε ένα από τα

παρακάτω:

· Ακριβής αντιστοιχία θα αναζητηθούν μόνο λέξεις που αντιστοιχούν ακριβώς στις

λέξεις που χρησιμοποιήσατε στην αναζήτησή σας.

Π.χ. αν πραγματοποιήσετε αναζήτηση για τη λέξη "correct", δεν θα αναζητηθούν

λέξεις όπως "incorrectly" ή "correction".
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· Ταίριασμα πεζών-κεφαλαίων θα αναζητηθούν μόνο λέξεις με την ίδια

κεφαλαιοποίηση που χρησιμοποιήσατε στην αναζήτησή σας.

Π.χ. αν πραγματοποιήσετε αναζήτηση για τη λέξη "Editor", δεν θα αναζητηθούν λέξεις

όπως "editor" ή "EDITOR".

6. Στα αποτελέσματα αναζήτησης, επισημάνετε μια λέξη ή φράση για απόκρυψη.

 Για να αποκρύψετε ταυτοχρόνως περισσότερες λέξεις ή φράσεις, επιλέξτε την

κατάλληλη τιμή από το παράθυρο Αναζήτησης.

7. Κάντε κλικ στο Απαλοιφή. 

Με αυτόν τον τρόπο θα αποκρυφτούν οι επιλεγμένες λέξεις ή φράσεις με την εφαρμογή

χρώματος επάνω από αυτές.

8. Αποθηκεύστε τις αλλαγές σας.

Αναζήτηση και απόκρυψη με τη χρήση λιστών με λέξεις-κλειδιά

Αν χρειάζεται να αναζητήσετε και να αποκρύψετε επαναλαμβανόμενες λέξεις ή συνδυασμούς

λέξεων από ένα έγγραφο (π.χ. εμπιστευτικές πληροφορίες για την εταιρεία σας κλπ.), δημιουργήστε

μια λίστα με λέξεις-κλειδιά για αυτές τις λέξεις και χρησιμοποιήστε τη για την αναζήτηση και

απόκρυψη του σχετικού κειμένου. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο εικονίδιο  στο πεδίο

κειμένου Εύρεση του και επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα από την αναπτυσσόμενη λίστα:
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· Προσθήκη Λέξης-Κλειδιού σε Λίστα για να προσθέσετε μια λέξη ή έναν συνδυασμό λέξεων

που βρίσκονται στο τρέχον πεδίο κειμένου σε λίστα με λέξεις-κλειδιά,

· Εύρεση με χρήση λίστας από λέξεις-κλειδιά για να αναζητήσετε το κείμενο με τη χρήση

προσαρμοσμένης λίστας με λέξεις-κλειδιά,

· Επεξεργασία Λίστας με Λέξεις-Κλειδιά... για να προσθέσετε, να τροποποιήσετε, να

διαγράψετε και να αποθηκεύσετε λέξεις-κλειδιά για μια λίστα.

 Για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές που έχετε κάνει σε μια λίστα και να πραγματοποιήσετε

αναζήτηση με τη χρήση της τροποποιημένης λίστας με λέξεις-κλειδιά, κάντε κλικ στο

Αποθήκευση και Εύρεση.  

 Για να προβάλετε όλες τις λέξεις-κλειδιά σε μια συγκεκριμένη λίστα, περάστε τον δείκτη του

ποντικιού πάνω από το όνομα της λίστας.

 Για να κλείσετε μια λίστα με λέξεις-κλειδιά, κάντε κλικ στο εικονίδιο  που βρίσκεται δίπλα

στο όνομά της ή αποεπιλέξτε το Εύρεση με χρήση λίστας από λέξεις-κλειδιά.



74

ABBYY® FineReader PDF 15 Εγχειρίδιο χρήσης

Αντιγραφή δεδομένων από έγγραφα PDF

Το πρόγραμμα επεξεργασίας PDF σάς επιτρέπει να αντιγράψετε οποιαδήποτε περιοχή ενός

εγγράφου PDF χωρίς την αναγνώριση όλου του εγγράφου ή τη μετατροπή του σε επεξεργάσιμη

μορφή.

Μπορείτε να αντιγράψετε οποιαδήποτε περιοχή ως:

· εικόνα ,

· κείμενο ,

· πίνακα .

Αντιγραφή περιοχής ως εικόνας

Για να αντιγράψετε μια περιοχή ενός εγγράφου PDF ως εικόνα:

1. Χρησιμοποιήστε το ποντίκι για να σχεδιάσετε ένα ορθογώνιο γύρω από την περιοχή

που θέλετε να αντιγράψετε.

 Η περιοχή που επισημαίνετε θα πρέπει να περιορίζεται σε μία μόνο σελίδα.

2. Κάντε κλικ στο  εικονίδιο στη γραμμή εργαλείων που εμφανίζεται δίπλα στην

επισημασμένη περιοχή.

Εναλλακτικά, μπορείτε να κάνετε δεξί κλικ στην επισημασμένη περιοχή και να κάνετε

κλικ Αντιγραφή ως Εικόνα στο μενού συντόμευσης ή να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο

συντόμευσης Ctrl+C.

 Το κείμενο από την επισημασμένη περιοχή θα αντιγραφεί στο πρόχειρο ως εικόνα.
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3. Επικολλήστε την αντιγραμμένη εικόνα στην επιθυμητή εφαρμογή.
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Αντιγραφή περιοχής ως κείμενο

Για να αντιγράψετε μια περιοχή ενός εγγράφου PDF ως κείμενο, χρησιμοποιήστε μία από τις δύο

μεθόδους:

1η Μέθοδος:

1. Χρησιμοποιήστε το ποντίκι για να σχεδιάσετε ένα ορθογώνιο γύρω από την περιοχή

που θέλετε να αντιγράψετε.

 Η περιοχή που επισημαίνετε θα πρέπει να περιορίζεται σε μία μόνο σελίδα.

2. Κάντε κλικ στο  εικονίδιο στη γραμμή εργαλείων που εμφανίζεται δίπλα στην

επισημασμένη περιοχή.

Εναλλακτικά, μπορείτε να κάνετε δεξί κλικ στην επισημασμένη περιοχή και να κάνετε

κλικ Αντιγραφή ως Κείμενο στο μενού συντόμευσης ή να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο

συντόμευσης Ctrl+Shift+C.

3. Επικολλήστε το αντιγραμμένο κείμενο στην επιθυμητή εφαρμογή.

2η Μέθοδος:

1. Χρησιμοποιήστε το ποντίκι για να επισημάνετε τα τμήματα κειμένου που θέλετε να

αντιγράψετε.

 Μπορείτε να επισημάνετε τμήματα κειμένου σε αρκετές σελίδες ταυτόχρονα.

2. Κάντε δεξί κλικ στο επισημασμένο κείμενο. 
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3. Κάντε κλικ Αντιγραφή κειμένου στο μενού συντόμευσης που εμφανίζεται ή

χρησιμοποιήστε το πλήκτρο συντόμευσης Ctrl+C.

4. Επικολλήστε το αντιγραμμένο κείμενο στην επιθυμητή εφαρμογή.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη 2η Μέθοδο μόνο για έγγραφα PDF με επίπεδο κειμένου. Αν δεν

υπάρχει επίπεδο κειμένου σε ένα έγγραφο PDF, το ABBYY FineReader PDF 15 δημιουργεί ένα

επίπεδο κειμένου ως αποτέλεσμα της διαδικασίας αναγνώρισης  φόντου.

 Αν δεν μπορείτε να επισημάνετε τμήματα κειμένου με τον δρομέα του ποντικιού, βεβαιωθείτε

ότι η Ενεργοποίηση αναγνώρισης στο παρασκήνιο στον Επεξεργαστή PDF επιλογή στο

Επιλογές  παράθυρο διαλόγου είναι επιλεγμένη.

 Αν υπάρχουν οπτικές διαφορές και σφάλματα αναγνώρισης στο αντιγραμμένο κείμενο,

βεβαιωθείτε ότι έχουν επιλεγεί οι σωστές γλώσσες OCR για το έγγραφο.

Δείτε επίσης:  Χαρακτηριστικά εγγράφου που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πριν από την οπτική

αναγνώριση χαρακτήρων .

 Για να αποθηκεύσετε το επίπεδο κειμένου που δημιουργήθηκε από τη διαδικασία αναγνώρισης

φόντου, κάντε κλικ στο Αρχείο > Αναγνώριση εγγράφου > Αναγνώριση εγγράφου....

Δείτε επίσης:  Αναγνώριση κειμένου .
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Αντιγραφή περιοχής ως πίνακα

Για να αντιγράψετε μια περιοχή ενός εγγράφου PDF ως πίνακα:

1. Χρησιμοποιήστε το ποντίκι για να σχεδιάσετε ένα ορθογώνιο γύρω από την περιοχή

που θέλετε να αντιγράψετε.

 Μπορείτε να επισημάνετε έναν πίνακα ή οποιοδήποτε μέρος του, καθώς και απλό

κείμενο, ακόμη και σε εικόνες.

 Η περιοχή που επισημαίνετε θα πρέπει να περιορίζεται σε μία μόνο σελίδα.

2. Κάντε κλικ στο  εικονίδιο στη γραμμή εργαλείων που εμφανίζεται δίπλα στην

επισημασμένη περιοχή.

Εναλλακτικά, μπορείτε να κάνετε δεξί κλικ στην επισημασμένη περιοχή και να κάνετε

κλικ Αντιγραφή ως Πίνακας στο μενού συντόμευσης ή να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο

συντόμευσης Ctrl+Alt+C.

 Πριν αντιγράψετε έναν πίνακα, μπορείτε να αλλάξετε τη δομή του .79
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3. Επικολλήστε τον αντιγραμμένο πίνακα στην επιθυμητή εφαρμογή.

 Ο Επεξεργαστής PDF σάς επιτρέπει να αλλάζετε τη δομή του πίνακα πριν να τον αντιγράψετε.

Μπορείτε:

· να προσθέσετε κατακόρυφους/οριζόντιους διαχωριστές,

· να διαγράψετε διαχωριστές

· να διαιρέσετε/συγχωνεύσετε κελιά πίνακα.

Αφότου το κείμενο από την επισημασμένη περιοχή έχει αναγνωριστεί, μια γραμμή εργαλείων με

εργαλεία επεξεργασίας πίνακα  θα εμφανιστεί δίπλα στην

περιοχή.

Χρησιμοποιήστε αυτά τα εργαλεία για να αλλάξετε τη δομή του πίνακα και κάντε ξανά κλικ στο

 εικονίδιο στη γραμμή εργαλείων επεξεργασίας πίνακα. Ο επιλεγμένος πίνακας θα αντιγραφεί

στο Πρόχειρο.

 Δεν θα γίνει καμία αλλαγή στον πίνακα στο αρχικό αρχείο.

 Μπορείτε να επεξεργαστείτε τον πίνακα στο αρχικό αρχείο  στο πρόγραμμα επεξεργασίας

OCR.

 Αν τα δεδομένα του πίνακα που έχει αντιγραφεί διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό από τα δεδομένα

του αρχικού αρχείου:

· Εάν το έγγραφο δεν διαθέτει επίπεδο κειμένου, βεβαιωθείτε ότι έχουν επιλεγεί οι

σωστές  γλώσσες OCR.

248
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· Αν η σελίδα η οποία περιέχει δεδομένα που επιθυμείτε να αντιγράψετε έχει κακή

ποιότητα επιπέδου κειμένου, αντικαταστήστε το επίπεδο κειμένου  με ένα νέο.

Τώρα, προσπαθήστε να αντιγράψετε τα δεδομένα ξανά.

Αναθεώρηση εγγράφων PDF

Το πρόγραμμα επεξεργασίας PDF περιλαμβάνει μια σειρά από δυνατότητες για την αναθεώρηση

εγγράφων PDF. Κατά την ανάγνωση ενός εγγράφου, μπορείτε να προσθέσετε σχόλια,

να επισημάνετε σημαντικά αποσπάσματα, να κρατήσετε σημειώσεις, να σχεδιάσετε σχήματα σε

συγκεκριμένες περιοχές που έχουν επισημανθεί και να τοποθετήσετε σφραγίδες σε σελίδες.

Περιεχόμενα κεφαλαίου

· Προσθήκη σχολίων

· Επισήμανση κειμένου

· Σχεδίαση σχημάτων

· Προσθήκη κειμένου σε έγγραφα PDF

· Προσθήκη σφραγίδων

· Συνεργασία σε έγγραφα PDF

109
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Σχόλια

Το πρόγραμμα επεξεργασίας PDF προσφέρει εργαλεία για την προσθήκη σημειώσεων σε

οποιοδήποτε τμήμα ενός εγγράφου PDF, καθιστώντας τη συζήτηση και την αναθεώρηση των

εγγράφων PDF πολύ πιο απλή διαδικασία.

1. Αν η γραμμή εργαλείων Εργαλεία PDF είναι κρυφή, ανοίξτε την κάνοντας κλικ στο

κουμπί Εργαλεία PDF στην κύρια γραμμή εργαλείων.

2. Κάντε κλικ στο εργαλείο  στη γραμμή εργαλείων Εργαλεία PDF.

3. Εάν δεν σας αρέσει το προεπιλεγμένο χρώμα σημείωσης, επιλέξτε άλλο στη γραμμή

εργαλείων που εμφανίζεται πάνω από το έγγραφο.

4. Κάντε κλικ στο σημείο που θέλετε να εμφανιστεί η σημείωση στη σελίδα και

πληκτρολογήστε τη σημείωση.

 Μπορείτε να αλλάξετε το χρώμα μιας υπάρχουσας σημείωσης χρησιμοποιώντας το μενού

συντόμευσης.

Για να μάθετε πώς να ανοίγετε, να απαντάτε ή να διαγράφετε σημειώσεις, ανατρέξτε στην

ενότητα Συνεργασία σε έγγραφα PDF .

Επισήμανση κειμένου

Το πρόγραμμα επεξεργασίας PDF σάς επιτρέπει να επισημάνετε ποιες αλλαγές πρέπει να γίνουν σε

ένα έγγραφο. Οι επισημάνσεις επεξεργασίας που προσθέτετε δεν θα αλλάξουν το ίδιο το κείμενο,

αλλά απλώς θα υποδείξουν ποιες αλλαγές πρέπει να γίνουν και πού.

 Οι σημειώσεις που σχετίζονται με την επεξεργασία κειμένου είναι διαθέσιμες μόνο σε έγγραφα

με ένα επίπεδο κειμένου ή έγγραφα που έχουν αναγνωριστεί από τη διαδικασία αναγνώρισης

φόντου.

Το ABBYY FineReader περιλαμβάνει τα εξής εργαλεία επισήμανσης:

Επισήμανση 

89
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Υπογράμμιση

Διακριτή διαγραφή

Προσθήκη σημείωσης για

εισαγωγή κειμένου 

 Μπορείτε να προσθέσετε σχόλιο σε οποιονδήποτε τύπο σημείωσης κάνοντας διπλό κλικ στη

σημείωση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σχόλια, ανατρέξτε στην ενότητα

Συνεργασία σε έγγραφα PDF .

Για να επισημάνετε, να υπογραμμίσετε ή να διαγράψετε ένα απόσπασμα κειμένου: 

· Επιλέξτε ένα εργαλείο επισήμανσης από την κύρια γραμμή εργαλείων και, στη συνέχεια,

επιλέξτε το απόσπασμα κειμένου που θέλετε ή 

· Επιλέξτε το απόσπασμα κειμένου που θέλετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα εργαλείο

επισήμανσης από την κύρια γραμμή εργαλείων. 

Για να υποδείξετε ένα σημείο εισαγωγής κειμένου: 

· Κάντε κλικ στο εργαλείο  στη γραμμή εργαλείων Εργαλεία PDF και κάντε κλικ στο σημείο

που θεωρείτε ότι χρειάζεται να εισαχθεί κείμενο.

 Για να αλλάξετε το χρώμα μιας σημείωσης: 

· Κάνετε δεξί κλικ στη σημείωση και επιλέξτε το επιθυμητό χρώμα στο μενού συντόμευσης

ή 

· Κάνετε κλικ σε ένα εργαλείο επισήμανσης στην κύρια γραμμή εργαλείων και, στη

συνέχεια, κάνετε κλικ σε ένα από τα πλαίσια χρωμάτων στη γραμμή εργαλείων που

εμφανίζεται επάνω από το έγγραφο.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αναζήτησης για να επισημάνετε συγκεκριμένα

αποσπάσματα κειμένου χωρίς να διαβάσετε ολόκληρο το έγγραφο για να τα βρείτε.

1. Ανοίξτε το παράθυρο ΑΝΑΖΉΤΗΣΗ.

2. Πληκτρολογήστε τη λέξη ή τη φράση που θέλετε να αναζητήσετε. 

89
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3. Στο παράθυρο ΑΝΑΖΉΤΗΣΗ επιλέξτε τα αποτελέσματα της αναζήτησης που θέλετε να

επισημάνετε και κάντε κλικ στο εργαλείο επισήμανσης που θέλετε. Εάν θέλετε να

επιλέξετε διαφορετικό χρώμα, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο εργαλείο επισήμανσης

αντί να κάνετε κλικ στο ίδιο το εργαλείο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο χρώμα που

επιθυμείτε στην παλέτα χρωμάτων που εμφανίζεται.

 Από προεπιλογή, τα εργαλεία επισήμανσης στο παράθυρο ΑΝΑΖΉΤΗΣΗ χρησιμοποιούν τα

ίδια χρώματα με τα εργαλεία επισήμανσης στη γραμμή εργαλείων Εργαλεία PDF.
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Σχεδίαση σχημάτων

Αυτός ο επεξεργαστής PDF σάς επιτρέπει να σχεδιάζετε διάφορα μοτίβα στη σελίδα ενός

εγγράφου PDF. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε σχόλια στα διάφορα σχήματα που έχετε

σχεδιάσει.

1. Στη γραμμή εργαλείων Εργαλεία PDF κάντε κλικ στο .

2. Επιλέξτε το επιθυμητό εργαλείο σχεδίασης από το αναπτυσσόμενο μενού.
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· Μελάνη

Σχεδιάζει μια γραμμή όταν κρατάτε πατημένο το αριστερό κουμπί του ποντικιού,

επιτρέποντάς σας να σχεδιάσετε οποιοδήποτε σχήμα.

· Γραμμή

Σχεδιάζει μια ευθεία γραμμή. Αν θέλετε να σχεδιάσετε μια κατακόρυφη, οριζόντια ή

διαγώνια γραμμή (γωνία 45°), κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift.

· Βέλος

Σχεδιάζει ένα βέλος. Αν θέλετε να σχεδιάσετε μια κατακόρυφη, οριζόντια ή διαγώνια

γραμμή (γωνία 45°), κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift.

· Ορθογώνιο

Σχεδιάζει ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο. Αν θέλετε να σχεδιάσετε ένα

τετράγωνο, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift.

· Οβάλ

Σχεδιάζει ένα οβάλ. Αν θέλετε να σχεδιάσετε έναν κύκλο, κρατήστε πατημένο το

πλήκτρο Shift.

· Πολύγωνο

Σχεδιάζει ένα πολύγωνο. Κάντε κλικ όπου θέλετε να τοποθετήσετε την αρχική κορυφή

του πολυγώνου. Για να ολοκληρώσετε το πολύγωνο, κάντε κλικ στην αρχική κορυφή.

· Σύννεφο

Σχεδιάζει ένα σύννεφο. Κάντε κλικ όπου θέλετε για να τοποθετήσετε την αρχική

κορυφή του σύννεφου. Για να ολοκληρώσετε το σύννεφο, κάντε κλικ στην αρχική

κορυφή.

· Πολλαπλές γραμμές

Σχεδιάζει μια ζιγκ-ζαγκ γραμμή. Κάντε κλικ στη σελίδα για να αρχίσετε να σχεδιάζετε,

κάντε ξανά κλικ στο σημείο που θέλετε να σχεδιάσετε το επόμενο τμήμα και κάντε

διπλό κλικ στο σημείο που θέλετε να τελειώνει η ζιγκ-ζαγκ γραμμή.

· Πλαίσιο κειμένου

Σχεδιάζει ένα ορθογώνιο με μια ένθετη σημείωση κειμένου. Για περισσότερες

λεπτομέρειες, δείτε την Προσθήκη μιας σημείωσης με μπλοκ κειμένου σε ένα

έγγραφο PDF .87
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3. Όταν ολοκληρώσετε τη σχεδίαση, κάντε διπλό κλικ στο σχήμα εάν θέλετε να γράψετε

ένα σχόλιο.

 Εάν χρησιμοποιείτε το εργαλείο Μελάνη θα πρέπει να απενεργοποιήσετε τα εργαλεία

σχεδίασης για να μπορείτε να πληκτρολογήσετε ένα σχόλιο.

Για να σχεδιάσετε ένα σύνολο σχημάτων χρησιμοποιώντας το εργαλείο Μελάνη και για

να προσθέσετε ένα σχόλιο σε ολόκληρο το σύνολο:

· Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο Shift και σχεδιάστε το σχήμα. Μπορείτε να

απελευθερώσετε το κουμπί του ποντικιού, αλλά αφήστε το πλήκτρο Shift μόνο όταν

έχετε ολοκληρώσει τη σχεδίαση.

· Απενεργοποιήσετε τα εργαλεία σχεδίασης, κάντε διπλό κλικ σε ένα από τα σχήματα

του συνόλου και πληκτρολογήστε το σχόλιό σας.

4. Τα εργαλεία σχεδίασης έχουν διάφορες ρυθμίσεις που μπορείτε να αλλάξετε.

Για να αλλάξετε αυτές τις επιλογές:

· Κάντε δεξί κλικ σε ένα σχήμα που σχεδιάσατε στη σελίδα και χρησιμοποιήστε τις

εντολές στο μενού συντόμευσής του.

· Επιλογή των επιθυμητών ρυθμίσεων στη γραμμή εργαλείων Εργαλεία PDF πριν τη

σχεδίαση ενός σχήματος.

 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και επεξεργασία σχολίων, βλ. Συνεργασία σε

έγγραφα PDF .89
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Προσθήκη μιας σημείωσης με μπλοκ κειμένου σε ένα έγγραφο PDF

Ο επεξεργαστής PDF σάς επιτρέπει να προσθέσετε μπλοκ κειμένου σε οποιονδήποτε τύπο PDF.

 Το μπλοκ κειμένου αποτελεί μια σημείωση. Το κείμενο σε ένα μπλοκ κειμένου δεν είναι σώμα

κειμένου του εγγράφου PDF.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προσθήκη σώματος κειμένου σε ένα έγγραφο PDF,

δείτε την Εισαγωγή και επεξεργασία κειμένου .

Για να προσθέσετε ένα νέο μπλοκ κειμένου σε ένα έγγραφο PDF, κάντε τα εξής:

1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο  στη γραμμή εργαλείων και επιλέξτε

 από την αναπτυσσόμενη λίστα.

Μια γραμμή εργαλείων με εργαλεία επεξεργασίας κειμένου θα εμφανιστεί κάτω από τη

γραμμή εργαλείων Εργαλεία PDF. 

2. Κάντε κλικ όπου θέλετε να προσθέσετε κείμενο. Μπορείτε να σύρετε τον δείκτη του

ποντικιού χωρίς να αφήσετε το κουμπί του ποντικιού, για να αλλάξετε το μέγεθος του

πλαισίου κειμένου. 

3. Πληκτρολογήστε το κείμενό σας. Μπορείτε να επιλέξετε τύπο γραμματοσειράς, μέγεθος

γραμματοσειράς και χρώμα γραμματοσειράς. 

4. Αν είναι απαραίτητο, αλλάξτε το μέγεθος του πλαισίου κειμένου. 

5. Για να σχεδιάσετε ένα περίγραμμα γύρω από το πλαίσιο κειμένου, επιλέξτε το χρώμα και

το πάχος του περιγράμματος. 

6. Επίσης, μπορείτε να αλλάξετε το χρώμα φόντου του πλαισίου κειμένου ή να

χρησιμοποιήσετε την επιλογή Εντοπισμός χρώματος φόντου για να χρησιμοποιήσετε

το χρώμα φόντου της σελίδας.

 Από προεπιλογή, χρησιμοποιείται η επιλογή διαφανούς φόντου. 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα επεξεργασίας PDF για να συμπληρώσετε φόρμες

που δεν έχουν διαδραστικά πεδία. Για να το κάνετε αυτό, απλώς πληκτρολογήστε κείμενο πάνω

στη φόρμα χρησιμοποιώντας το εργαλείο Εξαγωγή.
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 Όταν προσθέτετε ένα πλαίσιο κειμένου, ένα νέο σχόλιο που περιέχει κείμενο από το πλαίσιο θα

εμφανιστεί στο παράθυρο Σχόλια. Μπορείτε να αλλάξετε την κατάσταση του σχολίου με τον ίδιο

τρόπο που μπορείτε να αλλάξετε την κατάσταση μιας σημείωσης. Δείτε επίσης:  Συνεργασία σε

έγγραφα PDF .89
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Συνεργασία σε έγγραφα PDF

Το πρόγραμμα επεξεργασίας PDF σάς επιτρέπει να βλέπετε και να απαντάτε σε σχόλια που έκαναν

άλλοι αναθεωρητές, ακόμα κι αν αυτά δημιουργήθηκαν σε άλλες εφαρμογές εκτός του ABBYY

FineReader. Μπορείτε, επίσης, να αλλάξετε την κατάσταση ενός σχολίου για να ενημερώσετε τον

αναθεωρητή ότι αποδεχθήκατε ή απορρίψατε την πρότασή του. 

Για να προβάλετε μια λίστα με όλα τα σχόλια στο έγγραφο, ανοίξτε το παράθυρο ΣΧΌΛΙΑ

κάνοντας κλικ στο κουμπί  στην κύρια γραμμή εργαλείων.

 Υπάρχουν και άλλοι τρόποι για να ανοίξετε το παράθυρο Σχόλια:

· Κάντε δεξί κλικ σε μια σημείωση, μια σφραγίδα ή ένα σχόλιο και επιλέξτε Προβολή

παραθύρου σχολίων στο μενού συντόμευσης.

· Κάντε κλικ στο κουμπί Προβολή και επιλέξτε Προβολή παραθύρου σχολίων.

· Πιέστε F7.

Προσθήκη σχολίου σε μια σημείωση 
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· Κάντε διπλό κλικ στη σημείωση στην οποία θέλετε να προσθέσετε ένα σχόλιο ή 

· Κάντε δεξί κλικ στη σημείωση και επιλέξτε την εντολή Προσθήκη σχολίου στο μενού

συντόμευσης.

Αν το παράθυρο ΣΧΌΛΙΑ είναι κρυφό, θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο σχολίου όπου μπορείτε να

πληκτρολογήσετε το σχόλιο. Αν το παράθυρο ΣΧΌΛΙΑ είναι ορατό, το πλαίσιο σχολίου που

σχετίζεται με τη σημείωση επισημαίνεται. 

Άνοιγμα σχολίου 

· Επιλέξτε τη σημείωση που περιέχει το σχόλιο που θέλετε να δείτε. 

Αν το παράθυρο ΣΧΌΛΙΑ είναι κρυφό, θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο σχολίου όπου μπορείτε να

πληκτρολογήσετε το σχόλιο. Αν το παράθυρο ΣΧΌΛΙΑ είναι ορατό, το πλαίσιο σχολίου που

σχετίζεται με τη σημείωση επισημαίνεται. 

 Αν θέλετε ένα σχόλιο να εμφανίζεται πάντα, κάντε διπλό κλικ στη σημείωσή του. Για να κρύψετε

ένα σχόλιο, κάντε κλικ στο κουμπί  στην επάνω δεξιά γωνία του πλαισίου του σχολίου.

Απάντηση σε σχόλιο 

1. Επιλέξτε τη σημείωση που περιέχει το σχόλιο στο οποίο θέλετε να απαντήσετε. 

2. Κάντε κλικ στο κουμπί Απάντηση στο πλαίσιο του σχολίου ή πιέστε Ctrl+Enter και

πληκτρολογήστε την απάντησή σας.

Διαγραφή σημείωσης ή σχετικού σχολίου ή απάντησης 
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Για να διαγράψετε μια σημείωση:

· Επιλέξτε τη σημείωση που θέλετε να διαγράψετε και πιέστε Del Κάντε δεξί κλικ στη

σημείωση και επιλέξτε Διαγραφή στο μενού συντόμευσης.

Το σχόλιο που έχει συσχετιστεί με τη σημείωση θα διαγραφεί επίσης. 

· Επιλέξτε ένα πλαίσιο σχολίου στο παράθυρο ΣΧΌΛΙΑ και πιέστε Del ή κάντε δεξί κλικ στο

πλαίσιο σχολίου και επιλέξτε Διαγραφή.

Η σημείωση που έχει συσχετιστεί με το σχόλιο επίσης θα διαγραφεί. 

Για να διαγράψετε ένα σχόλιο στο παράθυρο ΣΧΌΛΙΑ:

· Κάντε δεξί κλικ οπουδήποτε μέσα στο πλαίσιο σχολίου και επιλέξτε Διαγραφή στο μενού

συντόμευσης.

Όλες οι απαντήσεις που σχετίζονται με το σχόλιο επίσης θα διαγραφούν. 

Για να διαγράψετε όλα τα σχόλια και τις σημειώσεις: 

· Κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία > Διαγραφή σχολίων και σήμανσης...

Για να διαγράψετε μια απάντηση: 

· Κάντε δεξί κλικ στην απάντηση και επιλέξτε Διαγραφή απάντησης στο μενού

συντόμευσης.

Με τον ίδιο τρόπο, μπορείτε να διαγράψετε μια απάντηση στο παράθυρο ΣΧΌΛΙΑ. 

Σήμανση σχολίου ή αλλαγή της κατάστασής του 

Μπορείτε να αλλάξετε την κατάσταση σε σχόλια που έχετε διαβάσει ή να επισημάνετε τα σχόλια

που θέλετε να δείτε ξανά αργότερα. 

Για να επισημάνετε ένα σχόλιο: 

· Κάντε κλικ στο πλαίσιο  δίπλα στο σχόλιο στο παράθυρο ΣΧΌΛΙΑ ή κάντε δεξί κλικ στο

σχόλιο και επιλέξτε Προσθήκη σημαδιού ελέγχου στο μενού συντόμευσης.

Για να αλλάξετε την κατάσταση ενός σχολίου: 

· Κάντε δεξί κλικ σε ένα σχόλιο ή στη σημείωσή του και κάντε κλικ στο κουμπί Κατάσταση

στο μενού συντόμευσής του και επιλέξτε την επιθυμητή κατάσταση.

· Κάντε κλικ στο κουμπί  στο πλαίσιο των σχολίων και επιλέξτε την επιθυμητή

κατάσταση.

Ιδιότητες σημειώσεων και σχολίων
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Στο πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες... μιας σημείωσης ή σχολίου, μπορείτε να αλλάξετε τον συντάκτη

ή το θέμα και να δείτε πώς άλλαξε η κατάσταση της σημείωσης ή του σχολίου με την πάροδο του

χρόνου. Εάν έχετε αλλάξει το όνομα του συντάκτη, μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί Ρύθμιση

προεπιλογών για να χρησιμοποιήσετε το νέο όνομα για οποιεσδήποτε σημειώσεις και σχόλια

κάνετε στο μέλλον.

Για να ανοίξετε το πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες μιας σημείωσης ή ενός σχολίου:

· Κάντε δεξί κλικ στη σημείωση, τη σφραγίδα ή το σχόλιο και επιλέξτε Ιδιότητες... στο

μενού συντόμευσης.

Το παράθυρο σχολίων 
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Το παράθυρο ΣΧΌΛΙΑ εμφανίζει όλες τις σημειώσεις που έχουν προστεθεί στο έγγραφο, με ή

χωρίς σχόλια και όλα τα μπλοκ κειμένου, τις σφραγίδες και τις εκδοτικές επισημάνσεις.

· Για να περιηγηθείτε στα σχόλια, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά .

· Μπορείτε να αναζητήσετε ένα συγκεκριμένο σχόλιο, μια απάντηση ή

συντάκτη χρησιμοποιώντας το πλαίσιο αναζήτησης στην κορυφή του ΣΧΌΛΙΑ

παραθύρου.

Για να ταξινομήσετε τα σχόλια: 

· Στο παράθυρο ΣΧΌΛΙΑ κάντε κλικ στο κουμπί  και, στη συνέχεια, ορίστε την

επιθυμητή επιλογή ταξινόμησης από το μενού. 

Μπορείτε να φιλτράρετε τα σχόλια κατά είδος, συντάκτη, κατάσταση σήμανσης ή κατάσταση

σχολίου. 

Για να φιλτράρετε τα σχόλια: 

· Στο παράθυρο ΣΧΌΛΙΑ κάντε κλικ στο κουμπί  για να ανοίξετε το μενού φίλτρων

και, στη συνέχεια, επιλέξτε Προβολή όλων των σχολίων, Απόκρυψη τρεχόντων

σχολίων ή επιλέξτε τα κριτήρια που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για να φιλτράρετε τα

σχόλια.

Μπορείτε να φιλτράρετε τα σχόλια κατά: 

1. Τύπο 

2. Συντάκτη 

3. Σελίδα 

4. Ημερομηνία 

5. Κατάσταση σήμανσης 

6. Κατάσταση 

 Για να επαναφέρετε το φίλτρο, κάντε κλικ στο κουμπί Επαναφορά.

Αν απλώς θέλετε να δείτε τους συντάκτες και τις ημερομηνίες των σχολίων, κάντε κλικ στο κουμπί

 για να αποκρύψετε το κείμενο των σχολίων. Για να εμφανίσετε ξανά το κείμενο, κάντε κλικ

στο κουμπί .
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Προσθήκη σφραγίδων

Το πρόγραμμα επεξεργασίας PDF σάς παρέχει τη δυνατότητα να σφραγίζετε αρχεία PDF όπως

κάνετε με έντυπα έγγραφα. Μπορείτε να επιλέξετε μια σφραγίδα από τη λίστα των διαθέσιμων

σφραγίδων ή να δημιουργήσετε τη δική σας προσθέτοντας όποιο κείμενο θέλετε, την ημερομηνία

και την ώρα σφραγίδας ή μια εικόνα. 

Για να σφραγίσετε μια σελίδα: 

1. Στη γραμμή εργαλείων Εργαλεία PDF κάντε κλικ στο κουμπί  και

επιλέξτε τη σφραγίδα που θέλετε.

 Εάν η σφραγίδα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε δεν είναι διαθέσιμη στο μενού, κάντε

κλικ στην επιλογή Άλλη σφραγίδα.

2. Σφραγίστε τη σελίδα. 

3. Μετακινήστε τη σφραγίδα στην επιθυμητή θέση, εάν χρειάζεται. 

Μπορείτε να προσθέσετε σχόλια σε σφραγίδες και να αλλάξετε την κατάστασή τους με τον ίδιο

τρόπο που προσθέτετε σχόλια σε σχολιασμούς. Δείτε επίσης:  Συνεργασία σε έγγραφα PDF .

Πώς να δημιουργήσετε μια σφραγίδα

89
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Το πρόγραμμα επεξεργασίας PDF σάς επιτρέπει να δημιουργείτε σφραγίδες κειμένου και

σφραγίδες από εικόνες.

Για να δημιουργήσετε σφραγίδα από μια εικόνα: 

1. Στη γραμμή εργαλείων Εργαλεία PDF επιλέξτε  > Δημιουργία

σφραγίδας από εικόνα....

2. Στο πλαίσιο διαλόγου που ανοίγει, πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη σφραγίδα σας στο

πεδίο Όνομα.

3. Κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα εικόνας για να ανοίξετε μια εικόνα από τον σκληρό σας

δίσκο ή κάντε κλικ στο κουμπί Επικόλληση εικόνας από Πρόχειρο εάν προηγουμένως

αντιγράψατε μια εικόνα στο Πρόχειρο.

4. Χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό Μέγεθος σφραγίδας εάν χρειάζεται να προσαρμόσετε

το μέγεθος της εικόνας.

5. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

Για να δημιουργήσετε μια σφραγίδα κειμένου: 

1. Στη γραμμή εργαλείων Εργαλεία PDF επιλέξτε  > Δημιουργία

σφραγίδας κειμένου....

2. Στο πλαίσιο διαλόγου που ανοίγει, πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη σφραγίδα σας στο

πεδίο Όνομα.

3. Στο πεδίο Κείμενο σφραγίδας πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε να εμφανίζεται

στη σφραγίδα.

4.  Από την αναπτυσσόμενη λίστα Προσθήκη ημερομηνίας/ώρας επιλέξτε τη

μορφή ημερομηνίας και ώρας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

 Όταν σφραγίζετε μια σελίδα, η σφραγίδα θα περιέχει την ημερομηνία και την ώρα της

σφράγισης με τη μορφή που έχετε καθορίσει.

 Όλα τα στοιχεία κειμένου θα προστεθούν στη σφραγίδα στη θέση του δρομέα στο

πεδίο Κείμενο σφραγίδας. Μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά των στοιχείων σφραγίδας σε

αυτό το πεδίο, να προσθέσετε επεξηγηματικό κείμενο και να ρυθμίσετε τη μορφή

ημερομηνίας και ώρας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ημερομηνίες και

ώρες, ανατρέξτε στην ενότητα Τρέχουσα ημερομηνία και ώρα σε σφραγίδες και

αριθμούς Bates .

5. Στην ομάδα επιλογών Γραμματοσειρά και περίγραμμα επιλέξτε τύπο γραμματοσειράς,

μέγεθος γραμματοσειράς και στυλ γραμματοσειράς  για το κείμενο στη σφραγίδα και

ένα χρώμα για τη σφραγίδα.

381

414
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6. Ενεργοποιήστε την επιλογή Προσθήκη περιγράμματος εάν θέλετε η σφραγίδα να έχει

περίγραμμα.

7. Το πλαίσιο Προβολή περιέχει μια προεπισκόπηση της σφραγίδας, ώστε να μπορείτε να

δείτε τα αποτελέσματα των αλλαγών που κάνετε.

8. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

Πώς να επεξεργαστείτε τις σφραγίδες

1. Στη γραμμή εργαλείων Εργαλεία PDF επιλέξτε  > Διαχείριση

σφραγίδων....

2. Στο πλαίσιο διαλόγου που ανοίγει, επιλέξτε μια σφραγίδα και κάντε κλικ στο κουμπί

Επεξεργασία....

3. Ορίστε τις επιθυμητές ρυθμίσεις και κάντε κλικ στο κουμπί Χρήση.

Πώς να διαγράψετε μια σφραγίδα

Για να αφαιρέσετε μια σφραγίδα από το έγγραφό σας, κάντε ένα από τα εξής: 

· Επιλέξτε τη σφραγίδα στο έγγραφο και πατήστε το πλήκτρο Del.

· Κάντε δεξί κλικ στη σφραγίδα στο έγγραφο και επιλέξτε Διαγραφή... στο μενού

συντόμευσης.

· Επιλέξτε το σχόλιο για την σφραγίδα στο παράθυρο ΣΧΌΛΙΑ και πατήστε Del.

Για να αφαιρέσετε μια σφραγίδα από τη λίστα: 

1. Στη γραμμή εργαλείων Εργαλεία PDF επιλέξτε  > Διαχείριση

σφραγίδων....

2. Στο πλαίσιο διαλόγου που ανοίγει, επιλέξτε τη σφραγίδα και κάντε κλικ στο κουμπί

Διαγραφή....
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Εργασία με περιεχόμενο PDF

Το πρόγραμμα επεξεργασίας PDF σάς επιτρέπει να τροποποιείτε τα περιεχόμενα των εγγράφων

PDF, χωρίς να χρειάζεται να μετατρέψετε τα έγγραφα PDF σε επεξεργάσιμες μορφές.

Περιεχόμενα κεφαλαίου

· Εισαγωγή και επεξεργασία κειμένου

· Εισαγωγή και επεξεργασία εικόνων

· Εισαγωγή και επεξεργασία υπερσυνδέσεων

· Αναγνώριση κειμένου

· Εργασία με σελίδες

· Προσθήκη σελιδοδεικτών

· Προσθήκη κεφαλίδων και υποσέλιδων

· Εργασία με συνημμένα αρχεία

· Προβολή μεταδεδομένων

· Βελτίωση εικόνων σελίδας

Εισαγωγή και επεξεργασία κειμένου
Ο Επεξεργαστής PDF στο ABBYY FineReader PDF 15 σάς επιτρέπει να εισάγετε και να επεξεργάζεστε

κείμενο σε οποιοδήποτε* έγγραφο PDF:
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· Έγγραφα PDF που δημιουργήθηκαν με τη χρήση άλλων εφαρμογών

· σαρωμένα έγγραφα

· έγγραφα PDF με δυνατότητα αναζήτησης

Είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες δυνατότητες:

· προσθήκη νέου κειμένου 

· διαγραφή κειμένου 

· αντιγραφή και επικόλληση κειμένου από το πρόχειρο 

· επεξεργασία της μορφοποίησης του κειμένου εντός των υπαρχόντων μπλοκ κειμένου

· αλλαγή μεγέθους μπλοκ κειμένου

· μετακίνηση μπλοκ κειμένου σε μια σελίδα

· διόρθωση προσανατολισμού σελίδας, στρέβλωσης, παραμορφωμένου κειμένου και άλλων

ατελειών που εντοπίζονται σε σαρωμένα έγγραφα

* εκτός από έγγραφα PDF που περιέχουν κείμενο διανυσματικών γραφικών

Εισαγωγή νέου κειμένου

Νέο κείμενο μπορεί να προστεθεί σε μια σελίδα με τους ακόλουθους τρόπους:

· Προσθέστε ένα νέο μπλοκ κειμένου χρησιμοποιώντας το εργαλείο  Προσθήκη

κειμένου.

Αυτός είναι ο πιο βολικός τρόπος εισαγωγής:

o ενός μεγάλου όγκου κειμένου

o ενός απομονωμένου μπλοκ κειμένου

· Επεξεργαστείτε ένα υπάρχον μπλοκ κειμένου .

Αυτός είναι ο πιο βολικός τρόπος εισαγωγής κειμένου, αν επιθυμείτε να προσθέσετε ένα

σχετικά μικρό όγκο κειμένου σε ένα ήδη υπάρχον μπλοκ κειμένου. 

· Προσθήκη κειμένου με τη χρήση του εργαλείου  Κεφαλίδα και υποσέλιδο.

Αυτός είναι ο πιο βολικός τρόπος εισαγωγής κειμένου, αν επιθυμείτε να προσθέσετε

πανομοιότυπο κείμενο σε αρκετές σελίδες ταυτόχρονα.

Προσθήκη νέου κειμένου με τη χρήση του εργαλείου Προσθήκη κειμένου 

98
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Για να προσθέσετε ένα νέο μπλοκ κειμένου σε ένα έγγραφο PDF:

1. Κάντε κλικ στο πλήκτρο  για να εισέλθετε στη λειτουργία επεξεργασίας

κειμένου. Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε Εργαλεία > Επεξεργασία κειμένου και

εικόνων ή να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο συντόμευσης Ctrl + E.

Συμβουλή: αν η γραμμή εργαλείων δεν είναι ορατή, κάντε κλικ  στην

πάνω δεξιά γωνία.

Σημείωση: μπορεί να χρειαστεί να περιμένετε λίγο χρόνο μέχρι το πρόγραμμα να

προετοιμάσει το έγγραφο για την επεξεργασία. Σε αυτό το διάστημα, ένας δείκτης

προετοιμασίας σελίδας θα εμφανίζεται στο αριστερό τμήμα του παραθύρου Κειμένου.

Το παράθυρο Κειμένου θα εμφανιστεί κάτω από τη γραμμή εργαλείων και το κείμενο

και οι εικόνες στη σελίδα θα σημειωθούν ως ξεχωριστά μπλοκ:

Σημείωση: κατά την εργασία με σαρωμένα έγγραφα και έγγραφα PDF με δυνατότητα

αναζήτησης, είναι σημαντικό να καθορίσετε τις σωστές γλώσσες, ειδικά όταν η

αναγνώριση του φόντου είναι απενεργοποιημένη. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε

τα χαρακτηριστικά εγγράφου που πρέπει να λάβετε υπόψη σας πριν το OCR .

Συμβουλή: πριν ξεκινήσετε την εργασία σας με σαρωμένα έγγραφα και έγγραφα PDF με

δυνατότητα αναζήτησης, είναι κάποιες φορές καλύτερο να διορθώσετε τον

προσανατολισμό της σελίδας, τη στρέβλωση, το παραμορφωμένο κείμενο και άλλες

ατέλειες .

362
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2. Κάντε κλικ στο πλήκτρο  που βρίσκεται στο παράθυρο Κειμένου.

Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο συντόμευσης Ctrl + T. Αυτό θα

ενεργοποιήσει τα εργαλεία επεξεργασίας που βρίσκονται στο παράθυρο Κειμένου.

3. Τοποθετήστε τον κέρσορα στο συγκεκριμένο σημείο που θέλετε να προστεθεί ένα νέο

μπλοκ κειμένου και σχηματίστε ένα ορθογώνιο σχήμα κατάλληλου μεγέθους για το νέο

μπλοκ κειμένου σας ή κάντε αριστερό κλικ μία φορά για ένα μπλοκ κειμένου

προκαθορισμένου σχήματος.

Σημείωση: το μέγεθος του νέου μπλοκ κειμένου δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από την

ίδια τη σελίδα.

Σημείωση: μπορείτε να δημιουργήσετε νέα μπλοκ κειμένου πάνω από άλλα αντικείμενα.

4. Εισάγετε το κείμενό σας στο μπλοκ κειμένου που έχετε μόλις δημιουργήσει.

Σημείωση: όταν προσθέτετε έναν μεγάλο όγκο κειμένου, προσέξτε να μην ξεπεράσετε

τα όρια τις ίδιας της σελίδας.

5. Τερματισμός προσθήκης κειμένου. Για να το κάνετε αυτό, κάντε αριστερό κλικ στην

περιοχή έξω από το μπλοκ κειμένου ή πατήστε το πλήκτρο Esc.

6. Αποθηκεύστε τις αλλαγές που έχετε κάνει στο έγγραφο κάνοντας κλικ στο κουμπί 

 στο πάνω αριστερό τμήμα του παραθύρου του επεξεργαστή PDF. Εναλλακτικά, μπορείτε

να κάνετε κλικ στο κουμπί Αρχείο > Αποθήκευση ή να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο

συντόμευσης Ctrl + S.

7. Για να βγείτε από τη λειτουργία επεξεργασίας κειμένου, κάντε κλικ στο κουμπί

 ή χρησιμοποιήστε το πλήκτρο συντόμευσης Ctrl + E.

Επεξεργασία υπάρχοντος κειμένου 

Για να επεξεργαστείτε κείμενο σε ένα έγγραφο PDF:
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1. Κάντε κλικ στο κουμπί  στη γραμμή εργαλείων για να εισέλθετε στη

λειτουργία επεξεργασίας κειμένου. Εναλλακτικά, κάντε κλικ στο κουμπί Εργαλεία >

Επεξεργασία κειμένου και εικόνων ή χρησιμοποιήστε το κουμπί συντόμευσης Ctrl + E.

Συμβουλή: αν η γραμμή εργαλείων δεν είναι ορατή, κάντε κλικ στο κουμπί

 στο πάνω δεξιό τμήμα του παραθύρου του Επεξεργαστή PDF.

Σημείωση: μπορεί να χρειαστεί να περιμένετε λίγο χρόνο μέχρι το πρόγραμμα να

προετοιμάσει το κείμενο για την επεξεργασία. Σε αυτό το διάστημα, ένας δείκτης

προετοιμασίας σελίδας θα εμφανίζεται στο αριστερό τμήμα του παραθύρου  Κειμένου.

Το παράθυρο Κειμένου θα εμφανιστεί κάτω από τη γραμμή εργαλείων και το κείμενο

και οι εικόνες στη σελίδα θα σημειωθούν ως ξεχωριστά μπλοκ:

Σημείωση: κατά την εργασία με σαρωμένα έγγραφα και έγγραφα PDF με δυνατότητα

αναζήτησης, είναι σημαντικό να καθορίσετε τις σωστές γλώσσες, ειδικά όταν η

αναγνώριση του φόντου είναι απενεργοποιημένη. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε

τα χαρακτηριστικά εγγράφου που πρέπει να λάβετε υπόψη σας πριν το OCR .

Συμβουλή: πριν ξεκινήσετε την εργασία με σαρωμένα έγγραφα και έγγραφα PDF με

δυνατότητα αναζήτησης, είναι κάποιες φορές καλύτερο να διορθώσετε τον

προσανατολισμό της σελίδας, τη στρέβλωση, το παραμορφωμένο κείμενο και άλλες

ατέλειες .

2. Εισάγετε κείμενο στο έγγραφο PDF.

Μπορείτε να:
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· Προσθέστε νέο κείμενο σε ένα υπάρχον μπλοκ κειμένου

Για να το κάνετε αυτό, τοποθετήστε τον κέρσορα εκεί που θέλετε να δημιουργηθεί το

μπλοκ κειμένου και πληκτρολογήστε το κατάλληλο κείμενο ή επικολλήστε το κείμενο

από το πρόχειρο.

Το πρόγραμμα θα επιλέξει αυτόματα μια κατάλληλη γραμματοσειρά.

Σημείωση: το όνομα της τρέχουσας γραμματοσειράς εμφανίζεται στη λίστα του

παραθύρου Κείμενο. Το ζεύγος αγκυλών γύρω από ένα όνομα γραμματοσειράς

σημαίνει ότι η γραμματοσειρά είναι ενσωματωμένη στο επεξεργασμένο έγγραφο PDF,

αλλά δεν έχει εγκατασταθεί στο σύστημά σας. Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη

γραμματοσειρά κατά την πληκτρολόγηση νέου κειμένου, εγκαταστήστε την πρώτα

στο σύστημά σας. Διαφορετικά, το πρόγραμμα θα επιλέξει την προεπιλεγμένη

γραμματοσειρά.

· Διαγράψτε κείμενο από ένα υπάρχον μπλοκ κειμένου

Για να το κάνετε αυτό, επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να διαγράψετε και διαγράψτε

το.

· Διαγράψτε πλήρως ένα μπλοκ κειμένου

Για να το κάνετε αυτό:

o Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl και κάντε αριστερό κλικ στο μπλοκ κειμένου.

Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε ένα μπλοκ κειμένου κάνοντας αριστερό κλικ

μέσα του, να τοποθετήσετε τον κέρσορα σε μια από τις άκρες του και να το

επιλέξετε με αριστερό κλικ όταν η εμφάνιση του κέρσορα αλλάζει σε .
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o Διαγράψετε το μπλοκ κειμένου πατώντας Διαγραφή.

· Αλλάξτε τη μορφοποίηση του κειμένου 

Για να το κάνετε αυτό, επιλέξτε το κατάλληλο κείμενο μέσα σε ένα μπλοκ κειμένου και

επεξεργαστείτε το χρησιμοποιώντας τα εργαλεία που βρίσκονται στο παράθυρο

Κειμένου:

· Αλλάξτε το μέγεθος ενός μπλοκ κειμένου

Για να το κάνετε αυτό, πρώτα επιλέξτε το κατάλληλο μπλοκ κειμένου κάνοντας

αριστερό κλικ μέσα του. Οι άκρες του μπλοκ κειμένου θα έχουν τώρα πάνω τους

μικρά τετράγωνα εικονίδια.

Τοποθετήστε τον κέρσορα πάνω σε ένα από τα τετράγωνα εικονίδια. Όταν η

εμφάνιση του κέρσορα αλλάξει σε , κρατήστε πατημένο το αριστερό κουμπί του

ποντικιού και σύρετε τον κέρσορα ώστε το μέγεθος του μπλοκ κειμένου να αλλάξει

στο μέγεθος που επιθυμείτε.

Σημείωση: όταν αλλάζετε το μέγεθος ενός μπλοκ κειμένου, φροντίστε να μην

υπερβαίνετε τις άκρες τις σελίδας.

· Μετακινήσετε τα μπλοκ κειμένου μέσα στη σελίδα

Για να το κάνετε αυτό, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl και τοποθετήστε τον

κέρσορα του ποντικού πάνω από ένα μπλοκ κειμένου Κρατήστε πατημένο το
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αριστερό πλήκτρο μαζί με το πλήκτρο Ctrl και σύρετε το μπλοκ στην κατάλληλη θέση

ενώ κρατάτε πατημένα ταυτόχρονα τόσο το πλήκτρο Ctrl όσο και το αριστερό

πλήκτρο του ποντικιού.

Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε ένα μπλοκ κειμένου κάνοντας αριστερό κλικ μέσα

του, να τοποθετήσετε τον κέρσορα σε μία από τις άκρες του και να το μετακινήσετε

κρατώντας πατημένο το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού όταν η εμφάνιση του

κέρσορα αλλάζει σε .

Σημείωση: όταν μετακινείτε ένα μπλοκ κειμένου, φροντίστε να μην υπερβαίνετε τις

ορατές άκρες της σελίδας.

3. Τερματίστε την επεξεργασία κειμένου. Για να το κάνετε αυτό, κάντε αριστερό κλικ έξω

από το μπλοκ κειμένου ή πατήστε το πλήκτρο Esc.

4. Εξέλθετε από τη λειτουργία επεξεργασίας κειμένου, κάνοντας κλικ στο κουμπί

 ή χρησιμοποιώντας το κουμπί συντόμευσης Ctrl + E.

5. Αποθηκεύστε τις αλλαγές που έχετε κάνει στο έγγραφο κάνοντας κλικ στο κουμπί 

 στο πάνω αριστερό τμήμα του παραθύρου επεξεργαστή PDF. Εναλλακτικά, μπορείτε να

κάνετε κλικ στο κουμπί Αρχείο > Αποθήκευση ή να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο

συντόμευσης Ctrl + S.

Βελτιώστε την επεξεργασία κειμένου σε σαρωμένα έγγραφα

Πριν ξεκινήσετε την επεξεργασία σαρωμένων εγγράφων και εγγράφων PDF με δυνατότητα

αναζήτησης, μπορείτε να κάνετε τα παρακάτω για να βελτιώσετε την επεξεργασία του κειμένου:
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· Ελέξτε τον προσανατολισμό της σελίδας, τη στρέβλωση, το παραμορφωμένο

κείμενο και άλλες ατέλειες 

Για να κάνετε αισθητικές αλλαγές στην εμφάνιση ενός σαρωμένου εγγράφου, κάντε

κλικ στο κουμπί Διόρθωση στρέβλωσης και προσανατολισμού σελίδας στη γραμμή

εργαλείων Κειμένου και επιλέξτε Διόρθωση στρέβλωσης και προσανατολισμού για

τρέχουσα σελίδα(για συγκεκριμένη σελίδα ή για όλο το έγγραφο). 

Σημείωση: το κουμπί Διόρθωση στρέβλωσης και προσανατολισμού σελίδας

εμφανίζεται στο παράθυρο Κειμένου μόνο για αυτές τις σελίδες, στις οποίες το

πρόγραμμα έχει εντοπίσει στρέβλωση κειμένου. 

· Ξανα-αναγνωρίστε μια σελίδα/ ένα έγγραφο 

Αν μια σελίδα περιέχει ένα επίπεδο κειμένου, θα χρησιμοποιηθεί κατά την

επεξεργασία του κειμένου. Για την αναγνώριση μιας σελίδας από την αρχή, κάντε κλικ

στο κουμπί Επίπεδο κειμένου στη γραμμή εργαλείων και επιλέξτε Αναγνώριση

σελίδας και αντικατάσταση υπάρχοντος επιπέδου κειμένου... (για μια

συγκεκριμένη σελίδα ή για όλο το έγγραφο).

Αυτό θα ανοίξει το κουτί διαλόγου Αναγνώριση εγγράφου.

Επιλέξτε τις κατάλληλες γλώσσες από την αναπτυσσόμενη λίστα στο πάνω μισό του.

Τσεκάρετε τα πεδία δίπλα στο Διόρθωση προσανατολισμού σελίδας και Αφαίρεση

στρέβλωσης από εικόνες και διόρθωση ανάλυσης εικόνας στο κάτω μέρος του

παραθύρου.

Κάντε κλικ Αναγνώριση.
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Εισαγωγή και επεξεργασία εικόνων

Το πρόγραμμα επεξεργασίας PDF σάς επιτρέπει να εισάγετε εικόνες σε οποιονδήποτε τύπο

εγγράφου PDF. 

1. Κάντε κλικ στο κουμπί  στη γραμμή εργαλείων Εργαλεία PDF.

2. Στο πλαίσιο διαλόγου που ανοίγει, επιλέξτε μια εικόνα και κάντε κλικ στο κουμπί

Άνοιγμα.

3. Μετακινήστε την εικόνα στην επιθυμητή θέση στη σελίδα.

Μπορείτε να μετακινήσετε, να περιστρέψετε, να διαγράψετε και να αλλάξετε το μέγεθος των

εικόνων. Όταν μετακινείτε μια εικόνα, αυτή ενδέχεται να επικαλύψει άλλα αντικείμενα στη

σελίδα. Για να φέρετε στο προσκήνιο μια εικόνα που επικαλύπτει άλλα αντικείμενα, κάντε

δεξί κλικ σε αυτήν και επιλέξτε Μεταφορά εικόνας μπροστά.

Για να διαγράψετε μια εικόνα:

· Για να διαγράψετε μια εικόνα σε ένα τυπικό έγγραφο PDF, κάντε δεξί κλικ στην εικόνα και

επιλέξτε Διαγραφή στο μενού συντόμευσης.

· Μπορείτε να διαγράψετε ένα μέρος της εικόνας εγγράφου και οτιδήποτε μπορεί να

περιέχει, συμπεριλαμβανομένων εικόνων. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο εργαλείο

 στη γραμμή εργαλείων Εργαλεία PDF. Στη συνέχεια, επιλέξτε την περιοχή που

θέλετε να διαγράψετε.

 Το εργαλείο Διαγραφή διαγράφει εικόνες και κείμενο, επιλέγοντας αυτόματα το κατάλληλο

χρώμα φόντου για να συμπληρώσει τον κενό χώρο.
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Εισαγωγή και επεξεργασία υπερσυνδέσεων

Το ABBYY FineReader σάς επιτρέπει να εισάγετε υπερσυνδέσεις σε έγγραφα PDF οποιουδήποτε

τύπου και να επεξεργάζεστε υπάρχουσες υπερσυνδέσεις. 

Όταν τοποθετείτε τον δρομέα του ποντικιού σε μια υπερσύνδεση, η διεύθυνσή της εμφανίζεται σε

ένα αναπτυσσόμενο πλαίσιο. Για να ακολουθήσετε τη σύνδεση, απλώς επιλέξτε τη.

Για να εισαγάγετε μια υπερσύνδεση σε ένα έγγραφο PDF:

1. Πληκτρολογήστε το κείμενο που θα χρησιμοποιηθεί ως υπερσύνδεση.

2. Είτε κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία > Προσθήκη σύνδεσης... είτε επιλέξτε το κείμενο,

κάντε δεξί κλικ και, στη συνέχεια, επιλέξτεΠροσθήκη σύνδεσης... στο μενού συντόμευσης.

· Δημιουργία σύνδεσης σε συγκεκριμένο τμήμα κειμένου στο τρέχον έγγραφο

Στον Επεξεργαστή συνδέσεων:

· Επιλέξτε Η σελίδα σε αυτό το έγγραφο και εισαγάγετε τον αριθμό της σελίδας που θα πρέπει

να ανοίγει η σύνδεση ή

· Κάντε κλικ στην επιλογή Επιλέξτε συγκεκριμένο προορισμό... και τοποθετήστε τον δρομέα του

ποντικιού στο σημείο που θέλετε να κατευθύνετε τους χρήστες που κάνουν κλικ στη σύνδεση.

· Σύνδεση σε ιστοσελίδα

Στον Επεξεργαστή συνδέσεων:

· Επιλέξτε Διεύθυνση Web, διεύθυνση e-mail, αρχείο ή άλλος πόρος και πληκτρολογήστε τη

διεύθυνση URL της σελίδας στην οποία θέλετε να συνδεθείτε (π.χ. http://www.abbyy.com).

· Σύνδεση σε μια διεύθυνση e-mail

Στον Επεξεργαστή συνδέσεων:

· Επιλέξτε Διεύθυνση Web, διεύθυνση e-mail, αρχείο ή άλλος πόρος και πληκτρολογήστε τη

διεύθυνση e-mail του παραλήπτη εισάγοντάς τη με το πρόθεμα "mailto:" (π.χ.

mailto:office@abbyy.com).

· Σύνδεση σε αρχείο

Στον Επεξεργαστή συνδέσεων:

· Επιλέξτε Διεύθυνση Web, διεύθυνση e-mail, αρχείο ή άλλος πόρος και πληκτρολογήστε τη

διαδρομή στο αρχείο που θα πρέπει να ανοίγει η σύνδεση εισάγοντάς τη με το πρόθεμα "file://"

(π.χ. file://D:/MyDocuments/ABBYYFineReader.pdf).

http://www.abbyy.com


108

ABBYY® FineReader PDF 15 Εγχειρίδιο χρήσης

Για να επεξεργαστείτε μια υπερσύνδεση:

1. Επιλέξτε την υπερσύνδεση που θέλετε να επεξεργαστείτε.

2. Κάντε δεξί κλικ στην επιλεγμένη σύνδεση και κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία σύνδεσης...

στο μενού συντόμευσης.

3. Στον Επεξεργαστή συνδέσεων, κάντε ένα από τα εξής:

· Αλλάξτε τον αριθμό της σελίδας που θα πρέπει να ανοίγει η σύνδεση

· Κάντε κλικ στην επιλογή Επιλέξτε συγκεκριμένο προορισμό... και τοποθετήστε τον δρομέα

του ποντικιού στο σημείο που θέλετε να κατευθύνετε τους χρήστες που κάνουν κλικ στη

σύνδεση

· Αλλάξτε τη διεύθυνση URL, τη διεύθυνση e-mail ή τη διαδρομή σε ένα αρχείο ή άλλο πόρο.

Μπορείτε να αντιγράψετε τη διεύθυνση URL, τη διεύθυνση e-mail ή τη διαδρομή σε ένα αρχείο

ή άλλο πόρο στο Πρόχειρο. Για να το κάνετε αυτό, κάντε δεξί κλικ στη σύνδεση, επιλέξτε 

Αντιγραφή σύνδεσηςκαι αντιγράψτε τη διεύθυνση URL, τη διεύθυνση e-mail ή τη διαδρομή.

Για να διαγράψετε μια υπερσύνδεση από ένα έγγραφο PDF:

1. Επιλέξτε την υπερσύνδεση που θέλετε να διαγράψετε.

2. Κάντε δεξί κλικ στην επιλεγμένη σύνδεση και κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση σύνδεσης

στο μενού συντόμευσης.
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Αναγνώριση κειμένου

Αναγνώριση φόντου  είναι μια διαδικασία που προσθέτει ένα προσωρινό επίπεδο κειμένου σε

ένα έγγραφο, το οποίο σας δίνει τη δυνατότητα να επισημάνετε, να αντιγράψετε και να

αναζητήσετε το κείμενό του. Μπορείτε να καταστήσετε αυτές τις δυνατότητες διαθέσιμες σε

άλλους χρήστες, προσθέτοντας ένα μόνιμο επίπεδο κείμενο στα έγγραφα PDF. Τα έγγραφα με

επίπεδα κειμένου δεν ξεχωρίζουν πρακτικά από τα πρωτότυπά τους. Μπορείτε επίσης να

αντικαταστήσετε ένα υπάρχον επίπεδο κειμένου σε ένα έγγραφο PDF με δυνατότητα αναζήτησης.

1. Στην κύριαγραμμή εργαλείων, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο  κουμπί

και επιλέξτε Αναγνώριση εγγράφου... από την αναπτυσσόμενη λίστα. Εναλλακτικά,

κάντε κλικ στην επιλογή Αρχείο > Αναγνώριση εγγράφου > Αναγνώριση εγγράφου...

ή πατήστε Ctrl+Shift+R.

2. Στο πλαίσιο διαλόγου που ανοίγει καθορίστε τις κατάλληλες γλώσσες OCR. Δείτε επίσης:

 Χαρακτηριστικά εγγράφου που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πριν από την οπτική

αναγνώριση χαρακτήρων .

3. Για να βελτιώσετε την ποιότητα της οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων, ενεργοποιήστε

την επεξεργασία εικόνας. Η επεξεργασία εικόνας μπορεί να αλλάξει την εμφάνιση του

εγγράφου σας. 

· Διόρθωση προσανατολισμού σελίδας - Το πρόγραμμα θα ανιχνεύει τον

προσανατολισμό του κειμένου και θα τον διορθώνει, εάν είναι απαραίτητο. 

· Αφαίρεση στρέβλωσης από εικόνες και διόρθωση ανάλυσης εικόνας - Το

πρόγραμμα θα ανιχνεύει και θα διορθώνει τυχόν στρεβλώσεις, θα επιλέγει την

κατάλληλη ανάλυση εικόνας και θα κάνει ορισμένες άλλες αλλαγές για να βελτιώσει τις

εικόνες.

4. Κάντε κλικ στο κουμπί Αναγνώριση.

5. Ως αποτέλεσμα, το έγγραφο εξόδου θα περιέχει ένα επίπεδο κειμένου με δυνατότητα

αναζήτησης.

Μπορείτε επίσης να προσθέσετε ένα επίπεδο κειμένου όταν προσθέτετε σελίδες σε ένα έγγραφο

PDF από ένα αρχείο ή όταν πραγματοποιείτε σάρωση έντυπων εγγράφων. Για να το κάνετε αυτό,

επιλέξτε το στοιχείο Αναγνώριση κειμένου σε εικόνες στο πλαίσιο διαλόγου ` (κάντε κλικ στην

επιλογή > > ` για να ανοίξετε αυτό το πλαίσιο διαλόγου) και καθορίστε τις

γλώσσες του εγγράφου. Δείτε επίσης:  Εργασία με σελίδες .

64

362

115
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 Αν θέλετε να ελέγξετε το αναγνωρισμένο κείμενο, να εκπαιδεύσετε το πρόγραμμα να

αναγνωρίζει μη τυποποιημένες γραμματοσειρές και χαρακτήρες ή να χρησιμοποιήσετε κάποια

άλλα προηγμένες δυνατότητες του ABBYY FineReader, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο

 κουμπί και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αναγνώριση και επαλήθευση στον

Επεξεργαστή OCR. Εναλλακτικά, κάντε κλικ στην επιλογή Αρχείο > Αναγνώριση εγγράφου >

Αναγνώριση και επαλήθευση στον Επεξεργαστή OCR. Δείτε επίσης:  Αποστολή εγγράφων PDF

στο πρόγραμμα επεξεργασίας OCR .191
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Εργασία με σελίδες

Το πρόγραμμα επεξεργασίας PDF σάς επιτρέπει να διαγράφετε ή να προσθέτετε σελίδες σε ένα

έγγραφο PDF, να αλλάζετε τη σειρά τους και να εισάγετε κενές σελίδες.

Προσθήκη σελίδων από PDF...

1. Στην κύρια γραμμή εργαλείων, κάντε κλικ στο κουμπί .

2. Κάντε κλικ στο Προσθήκη από PDF...

 Εναλλακτικά, κάντε κλικ στο Προσθήκη σελίδων από PDF... στο μενού συντόμευσης

του παραθύρου ΣΕΛΊΔΕΣ ή από το αναπτυσσόμενο μενού που εμφανίζεται όταν κάνετε

κλικ στο κουμπί .

3. Στο πλαίσιο διαλόγου που θα ανοίξει, επιλέξτε το αρχείο PDF ή τα αρχεία που θέλετε να

προσθέσετε στο έγγραφο PDF και καθορίστε τους αριθμούς των σελίδων που θέλετε να

προσθέσετε. Μπορείτε επίσης να καθορίσετε πού θέλετε να προστεθούν οι νέες σελίδες

(π.χ. πριν από την πρώτη σελίδα, πριν από την τρέχουσα σελίδα κ.λπ.).

4. Κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα.

Τα επιλεγμένα αρχεία PDF θα εισαχθούν στο τρέχον έγγραφο PDF χωρίς τροποποίηση.

Προσθήκη σελίδων από αρχείο...
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1. Στην κύρια γραμμή εργαλείων, κάντε κλικ στο κουμπί .

2. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη από αρχείο....

 Εναλλακτικά, επιλέξτε Προσθήκη σελίδων από αρχείο... στο μενού συντόμευσης του

παραθύρου ΣΕΛΊΔΕΣ ή από το αναπτυσσόμενο μενού που εμφανίζεται, εάν κάνετε κλικ

στο κουμπί .

3. Στο πλαίσιο διαλόγου που ανοίγει, επιλέξτε το αρχείο ή τα αρχεία που θέλετε να

προσθέσετε στο έγγραφο PDF και καθορίστε τους αριθμούς των σελίδων που θέλετε να

προσθέσετε. Τα αρχεία που επιλέγετε πρέπει να είναι σε οποιαδήποτε από τις

υποστηριζόμενες μορφές . Μπορείτε επίσης να καθορίσετε πού θέλετε να

προστεθούν οι νέες σελίδες (π.χ. πριν από την πρώτη σελίδα, πριν από την τρέχουσα

σελίδα κ.λπ.).

4. Κάντε κλικ στο κουμπί Ρυθμίσεις... και καθορίστε τις επιθυμητές επιλογές επεξεργασίας

εικόνας .

5. Κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα.

Τα επιλεγμένα αρχεία θα μετατραπούν σε PDF και θα εισαχθούν στο τρέχον έγγραφο PDF.

Προσθήκη σαρωμένων σελίδων...

1. Στην κύρια γραμμή εργαλείων, κάντε κλικ στο κουμπί .

2. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη από σαρωτή....

3.  Επιλέξτε μια συσκευή και καθορίστε τις ρυθμίσεις σάρωσης .

4. Κάντε κλικ στο κουμπί Μενού Προβολή ή κάντε κλικ οπουδήποτε στην περιοχή

σάρωσης για να προβάλετε την εικόνα.

5. Εάν απαιτείται, κάντε κλικ στο κουμπί Ρυθμίσεις... και καθορίστε τις επιθυμητές

επιλογές επεξεργασίας εικόνας .

6. Κάντε κλικ στο κουμπί Σάρωση.

Οι σαρωμένες σελίδες θα εισάγονται στο τρέχον έγγραφο PDF.

Εισαγωγή κενών σελίδων...

359

115

321

115
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1. Στο παράθυρο ΣΕΛΊΔΕΣ επιλέξτε τη σελίδα πριν ή μετά από την οποία θέλετε να

εισαγάγετε μια κενή σελίδα.

2. Κάντε δεξί κλικ στη σελίδα, επιλέξτε Προσθήκη κενής σελίδας στο μενού συντόμευσης

και, στη συνέχεια, επιλέξτε Πριν από την τρέχουσα σελίδα ή Μετά την τρέχουσα

σελίδα.

 Εναλλακτικά, κάντε κλικ στο κουμπί  > Προσθήκη κενής σελίδας. Θα

προστεθεί μια κενή σελίδα μετά την τρέχουσα επιλεγμένη σελίδα.

Αλλαγή της σειράς των σελίδων...

· Στο παράθυρο ΣΕΛΊΔΕΣ επιλέξτε μία ή περισσότερες σελίδες και σύρετέ τις στην

επιθυμητή θέση στο έγγραφο.

Αντικατάσταση σελίδων...

1. Στο παράθυρο ΣΕΛΊΔΕΣ, επιλέξτε τις σελίδες που θέλετε να αντικαταστήσετε.

2. Επιλέξτε Αντικατάσταση σελίδων... στο μενού Επεξεργασία, στο μενού περιβάλλοντος

της σελίδας ή πατώντας το κουμπί  του παραθύρου ΣΕΛΊΔΕΣ.

3. Στο ανοιχτό πλαίσιο διαλόγου, επιλέξτε το έγγραφο PDF με νέες σελίδες.

4. Στο πλαίσιο διαλόγου αντικατάστασης σελίδων, καθορίστε το εύρος των σελίδων προς

αντικατάσταση στο τρέχον έγγραφο και το εύρος σελίδων στο νέο έγγραφο. 
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Περιστροφή σελίδων...

· Στο παράθυρο ΣΕΛΊΔΕΣ επιλέξτε μία ή περισσότερες σελίδες, κάντε δεξί κλικ επάνω τους,

κάντε κλικ στο κουμπί Περιστροφή σελίδων στο μενού συντόμευσης και, στη συνέχεια,

επιλέξτε Περιστροφή δεξιά ή Περιστροφή αριστερά. Εναλλακτικά, κάντε κλικ στο

κουμπί  στο επάνω μέρος του παραθύρου και, στη συνέχεια, επιλέξτε Περιστροφή

σελίδων > Περιστροφή δεξιά (ή Περιστροφή αριστερά).

Περικοπή σελίδων...

1. Στο παράθυρο ΣΕΛΊΔΕΣ, επιλέξτε μία ή πολλαπλές σελίδες.

2. Επιλέξτε Περικοπή σελίδων... στην κύρια γραμμή εργαλείων, στο μενού Επεξεργασία,

στο μενού περιβάλλοντος της σελίδας ή πατώντας το κουμπί  του παραθύρου

ΣΕΛΊΔΕΣ.

3. Στο παράθυρο του πλαισίου περικοπής:

· Επιλέξτε τη λειτουργία περικοπής: Ξεχωριστό πλαίσιο για κάθε σελίδα ή

Μεμονωμένο πλαίσιο για όλες τις σελίδες

· Επιλέξτε το μέγεθος του πλαισίου περικοπής

· Χρησιμοποιήστε την επιλογή που επιτρέπει στο πρόγραμμα να ορίζει αυτόματα το

μέγεθος του πλαισίου περικοπής.

 Η επιλογή αυτόματου πλαισίου ορίζει τα όρια του πλαισίου περικοπής στα άκρα

ενός κειμένου και μειώνει τις κενές περιοχές στις σελίδες εγγράφου.

4. Μετακινήστε τις άκρες του πλαισίου για να ορίσετε το πλαίσιο περικοπής με μη

αυτόματο τρόπο.

5. Αφού ορίσετε το πλαίσιο περικοπής:

· Επιλέξτε τις σελίδες εγγράφου προς περικοπή

· Κάντε κλικ στην επιλογή Περικοπή
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Διαγραφή σελίδων...

· Στο παράθυρο ΣΕΛΊΔΕΣ επιλέξτε μία ή περισσότερες σελίδες, κάντε δεξί κλικ επάνω τους

και επιλέξτε Διαγραφή σελίδων... στο μενού συντόμευσης ή πιέστε το πλήκτρο Del.

Δημιουργία εγγράφου PDF από επιλεγμένες σελίδες...

· Στο παράθυρο ΣΕΛΊΔΕΣ επιλέξτε τις επιθυμητές σελίδες, κάντε δεξί κλικ επάνω τους και,

στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία PDF από επιλεγμένες σελίδες στο

μενού συντόμευσης.

Το έγγραφο που δημιουργείται ανοίγει σε νέο παράθυρο.

Επιλογές επεξεργασίας εικόνας

Το πρόγραμμα επεξεργασίας PDF προσφέρει πολλαπλές επιλογές επεξεργασίας εικόνας για τη

βελτίωση της ποιότητας των εικόνων και του OCR.

Μπορείτε να καθορίσετε επιλογές επεξεργασίας εικόνας κατά τη σάρωση έντυπων εγγράφων ή

κατά τη δημιουργία εγγράφων PDF από αρχεία εικόνας.

· Ποιότητα εικόνας Η ποιότητα των εικόνων και το μέγεθος του αρχείου καθορίζονται

από την τιμή που επιλέγετε από την αναπτυσσόμενη λίστα στην Ποιότητα εικόνας

ομάδα επιλογών:

o Βέλτιστη ποιότητα

Επιλέξτε αυτό το στοιχείο για να διατηρήσετε την ποιότητα των εικόνων σελίδας και

των φωτογραφιών. Η αρχική ανάλυση των εικόνων προέλευσης διατηρείται.

o Ισορροπημένη

Ορίστε αυτή την επιλογή για να μειώσετε το μέγεθος του αρχείου PDF διατηρώντας την

ποιότητα των εικόνων σελίδας και των φωτογραφιών σε εύλογα υψηλό επίπεδο.

o Συμπαγές μέγεθος

Ορίστε αυτή την επιλογή για να λάβετε ένα αρχείο PDF μικρού μεγέθους. Η ενέργεια

αυτή μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ποιότητα των εικόνων σελίδας και των

φωτογραφιών.

o Προσαρμογή...

Ορίστε αυτή την επιλογή, εάν θέλετε να καθορίσετε προσαρμοσμένες επιλογές για την

αποθήκευση εικόνων σελίδας και φωτογραφιών. Στο πλαίσιο διαλόγου που ανοίγει,

καθορίστε τις επιθυμητές επιλογές αποθήκευσης και κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

· Αναγνώριση κειμένου σε εικόνες Ορίστε αυτή την επιλογή, εάν θέλετε να προσθέσετε

ένα επίπεδο κειμένου στο έγγραφο.
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Θα λάβετε ένα έγγραφο PDF με δυνατότητα αναζήτησης το οποίο θα έχει εμφάνιση ίδια

ακριβώς με το πρωτότυπο.

· Χρήση συμπίεσης MRC (καθορίστε τις γλώσσες OCR παρακάτω) Ορίστε αυτή την

επιλογή, εάν θέλετε να εφαρμόσετε τον αλγόριθμο συμπίεσης MRC σε αναγνωρισμένες

σελίδες. Η συμπίεση MRC μειώνει το μέγεθος του αρχείου εξόδου, διατηρώντας την

οπτική ποιότητα των εικόνων σελίδας.

· Εφαρμογή ABBYY PreciseScan για εξομάλυνση χαρακτήρων σε εικόνα Ορίστε αυτή την

επιλογή, εάν θέλετε να εφαρμόσετε την τεχνολογία ABBYY PreciseScan. Η τεχνολογία

ABBYY PreciseScan εξομαλύνει τους χαρακτήρες σε ένα έγγραφο, ώστε να μην

αλλοιώνονται όταν κάνετε ζουμ. 

· Γλώσσες OCR Βεβαιωθείτε ότι επιλέγετε τις κατάλληλες γλώσσες OCR. Δείτε επίσης: 

Χαρακτηριστικά εγγράφου που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πριν από την οπτική

αναγνώριση χαρακτήρων .362
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Προσθήκη σελιδοδεικτών

Το πρόγραμμα επεξεργασίας PDF σάς επιτρέπει να προσθέσετε σελιδοδείκτες σε έγγραφα PDF.

Για να δημιουργήσετε έναν σελιδοδείκτη στο ΣΕΛΙΔΟΔΕΊΚΤΕΣ παράθυρο ή χρησιμοποιώντας ένα

μενού συντόμευσης.

1. Για να δημιουργήσετε ένα σελιδοδείκτη στο ΣΕΛΙΔΟΔΕΊΚΤΕΣ παράθυρο:

a. Κάντε κλικ στο  κουμπί στην κάθετη γραμμή στα αριστερά ή κάντε κλικ στην

επιλογή Προβολή > Σελιδοδείκτες. Το ΣΕΛΙΔΟΔΕΊΚΤΕΣ παράθυρο θα ανοίξει.

b. Κάντε κλικ στην επιλογή  και πληκτρολογήστε ένα όνομα για τον σελιδοδείκτη

σας.

c. Από προεπιλογή, ένας σελιδοδείκτης που δημιουργήθηκε πρόσφατα δείχνει στην

αρχή της τρέχουσας σελίδας. 

2. Για να δημιουργήσετε έναν σελιδοδείκτη, χρησιμοποιώντας ένα μενού συντόμευσης:

a. Επιλέξτε ένα απόσπασμα κειμένου, μια εικόνα ή οποιοδήποτε άλλο σημείο του

εγγράφου όπου θέλετε να προσθέσετε έναν σελιδοδείκτη.

b. Κάντε δεξί κλικ στην επιλογή και έπειτα κλικ Προσθήκη σελιδοδείκτη... στο μενού

συντόμευσης.

c. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τον σελιδοδείκτη σας στο ΣΕΛΙΔΟΔΕΊΚΤΕΣ

παράθυρο.

 Εάν έχετε ορίσει σελιδοδείκτη σε ένα απόσπασμα του κειμένου, το επιλεγμένο

κείμενο θα χρησιμοποιηθεί ως όνομα του σελιδοδείκτη.

d. Ο σελιδοδείκτης που δημιουργήσατε πρόσφατα θα οδηγεί στο απόσπασμα κειμένου,

την εικόνα ή σε άλλο σημείο στο έγγραφο που έχετε επιλέξει.

Για να επιλέξετε διαφορετικό προορισμό για τον σελιδοδείκτη σας, κάντε κλικ Ορισμός

προορισμού στο μενού συντόμευσης του σελιδοδείκτη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο

σημείο του εγγράφου όπου θέλετε να εισαχθεί ο σελιδοδείκτης.

 Οι σελιδοδείκτες μπορούν να είναι ένθετοι. Ένας νέος σελιδοδείκτης θα έχει το ίδιο

επίπεδο ένθεσης με τον σελιδοδείκτη που είχε επιλεγεί προηγουμένως. Εάν ένας νέος

σελιδοδείκτης είναι ο πρώτος σελιδοδείκτης στο έγγραφο, τοποθετείται στο επίπεδο ρίζας.

 Εναλλακτικά, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν σελιδοδείκτη, κάνοντας κλικ στην επιλογή

Επεξεργασία > Προσθήκη σελιδοδείκτη....

 Αναδιάταξη σελιδοδεικτών...



118

ABBYY® FineReader PDF 15 Εγχειρίδιο χρήσης

1. Επιλέξτε έναν σελιδοδείκτη στο ΣΕΛΙΔΟΔΕΊΚΤΕΣ παράθυρο.

2. Κρατήστε πατημένο το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού και σύρετε τον σελιδοδείκτη

στην επιθυμητή θέση.

 Για να δημιουργήσετε έναν ένθετο σελιδοδείκτη, σύρετέ τον σε έναν υπάρχοντα γονικό

σελιδοδείκτη, περιμένετε να αλλάξει το εικονίδιο του γονικού σελιδοδείκτη και αφήστε το

αριστερό κουμπί του ποντικιού. Εναλλακτικά, κάντε δεξί κλικ σε έναν σελιδοδείκτη και

χρησιμοποιήστε Μετακίνηση ένα επίπεδο αριστερά και Μετακίνηση ένα επίπεδο δεξιά

τις εντολές στο μενού συντόμευσης.

 Η αναδιάταξη των σελιδοδεικτών ή η αλλαγή των επιπέδων ένθεσής τους δεν θα

επηρεάσει την εμφάνιση του εγγράφου.

 Μετονομασία σελιδοδεικτών...

1. Επιλέξτε έναν σελιδοδείκτη στο ΣΕΛΙΔΟΔΕΊΚΤΕΣ παράθυρο.

2. Κάντε κλικ στο  κουμπί ή κάντε κλικ Μετονομασία στο μενού συντόμευσης του

σελιδοδείκτη.

3. Πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα.

 Διαγραφή σελιδοδεικτών...

1. Επιλέξτε έναν σελιδοδείκτη στο ΣΕΛΙΔΟΔΕΊΚΤΕΣ παράθυρο.

2. Κάντε κλικ στο  κουμπί ή κάντε κλικ Διαγραφή στο μενού συντόμευσης του

σελιδοδείκτη.

 Μπορείτε να διαγράψετε διάφορους σελιδοδείκτες ταυτόχρονα, εάν είναι τοποθετημένοι

στο ίδιο επίπεδο ένθεσης. Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο Ctrl επιλέξτετους

σελιδοδείκτες που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε Διαγραφή.

Όταν διαγράφετε έναν γονικό σελιδοδείκτη, διαγράφονται επίσης και όλοι οι θυγατρικοί

σελιδοδείκτες.
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Προσθήκη κεφαλίδων και υποσέλιδων

Το πρόγραμμα επεξεργασίας PDF σάς επιτρέπει να προσθέτετε κεφαλίδες και υποσέλιδα σε

σελίδες σε έγγραφα PDF. Οι κεφαλίδες και τα υποσέλιδα είναι επαναλαμβανόμενο κείμενο στο

επάνω ή στο κάτω μέρος των σελίδων όπου μπορείτε να τοποθετήσετε αριθμούς σελίδας, το

όνομα του συντάκτη, την ημερομηνία ή την ώρα δημιουργίας ή την αρίθμηση Bates που θα

χρησιμοποιηθεί για ευρετηρίαση του εγγράφου.

Για να προσθέσετε μια κεφαλίδα ή ένα υποσέλιδο στο έγγραφό σας:

1. Κάντε κλικ στο κουμπί .

2. Επιλέξτε τον επιθυμητό τύπο κεφαλίδας ή υποσέλιδου από το αναπτυσσόμενο μενού.

Δημιουργία κεφαλίδων/υποσέλιδων...
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1. Κάντε κλικ στο κουμπί  και, στη συνέχεια, επιλέξτε Δημιουργία

κεφαλίδας και υποσέλιδου...

2. Στο πλαίσιο διαλόγου που ανοίγει, επιλέξτε μία από τις έξι πιθανές τοποθεσίες στη

σελίδα. Για μεγαλύτερη ακρίβεια, εισαγάγετε την ακριβή απόσταση μεταξύ της

κεφαλίδας ή του υποσέλιδου και του αντίστοιχου άκρου της σελίδας.

Μπορείτε να επιλέξετε τις μονάδες που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της

απόστασης μεταξύ της κεφαλίδας/του υποσέλιδου και του άκρου της σελίδας από την

αναπτυσσόμενη λίστα Μονάδες μέτρησης κάτω από το παράθυρο προεπισκόπησης.

3. Στο πεδίο Κείμενο πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε να τοποθετήσετε στο επάνω

ή στο κάτω μέρος όλων των σελίδων του εγγράφου σας.

4. Για να προσθέσετε αριθμούς, ημερομηνία, ώρα ή αρίθμηση Bates:

· Κάντε κλικ στο κουμπί Αριθμός σελίδας και επιλέξτε την επιθυμητή μορφή

αρίθμησης σελίδας από την αναπτυσσόμενη λίστα που ανοίγει.

Ο αριθμός κάθε σελίδας στην επιλεγμένη μορφή θα εμφανίζεται στο επάνω ή στο

κάτω μέρος της αντίστοιχης σελίδας.

· Κάντε κλικ στο κουμπί Αριθμός Bates . 

Από προεπιλογή, η αρίθμηση αρχίζει από το 1 και όλες οι σελίδες του εγγράφου είναι

αριθμημένες. Για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη ρύθμιση, κάντε κλικ στην επιλογή

Συνέχεια από %0...

Η αρίθμηση θα ξεκινήσει από τον αριθμό που έχετε ορίσει στο πεδίο Έναρξη από

και θα αυξάνει είτε για κάθε σελίδα είτε για κάθε έγγραφο, ανάλογα με τις ρυθμίσεις

σας. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση για να εφαρμόσετε τις αλλαγές.
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· Κάντε κλικ στο κουμπί Ημερομηνία/Ώρα και επιλέξτε την επιθυμητή μορφή

ημερομηνίας ή ώρας.

 Κάθε φορά που κάνετε κλικ στο κουμπί Αρίθμηση Bates ή σε ένα στοιχείο στην

αναπτυσσόμενη λίστα Αριθμός σελίδας από Ημερομηνία/Ώρα το αντίστοιχο

στοιχείο θα προστεθεί στο πεδίο Κείμενο μετά τον δρομέα του ποντικιού. Μπορείτε

να αλλάξετε τη σειρά των στοιχείων σε αυτό το πεδίο, να προσθέσετε το

επεξηγηματικό σας κείμενο ή να προσαρμόσετε τη μορφή ημερομηνίας ή ώρας. Για

περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις μορφές ημερομηνίας και ώρας, ανατρέξτε

στην ενότητα "Τρέχουσα ημερομηνία και ώρα σε σφραγίδες και σε κεφαλίδες και

υποσέλιδα ."

5. Στην ενότητα Γραμματοσειρά επιλέξτε την επιθυμητή γραμματοσειρά, το μέγεθος της

γραμματοσειράς, τα εφέ γραμματοσειράς και το χρώμα της γραμματοσειράς.

6. Στην ενότητα Σελίδες καθορίστε εάν η κεφαλίδα/το υποσέλιδό σας θα εμφανίζεται σε

όλες τις σελίδες ή μόνο σε ορισμένες από αυτές. 

· Επιλέξτε Όλα εάν θέλετε η κεφαλίδα/το υποσέλιδό σας να εμφανίζεται σε όλες τις

σελίδες ή επιλέξτε Περιοχή σελίδων και καθορίστε μια συγκεκριμένη περιοχή

σελίδων.

· Μπορείτε να τοποθετείτε κεφαλίδες/υποσέλιδα μόνο σε μονές ή ζυγές σελίδες. Για να

το κάνετε αυτό, δημιουργήστε μια κεφαλίδα/ένα υποσέλιδο και επιλέξτε Μονές

σελίδες ή Ζυγές σελίδες από την αναπτυσσόμενη λίστα Εφαρμογή σε .

7. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση και προσθήκη για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές

σας και προσθέστε την κεφαλίδα/το υποσέλιδο που δημιουργήθηκε πρόσφατα στο

έγγραφό σας.

 Μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα κεφαλίδα/υποσέλιδο από ένα υφιστάμενο. Για να το

κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο κουμπί  και επιλέξτε Διαχείριση

κεφαλίδων και υποσέλιδων.... Στο πλαίσιο διαλόγου Διαχείριση κεφαλίδων και

υποσέλιδων επιλέξτε μια υπάρχουσα κεφαλίδα/ένα υπάρχον υποσέλιδο και κάντε κλικ στο

κουμπί Αντιγραφή....

Επεξεργασία κεφαλίδων/υποσέλιδων...

381

414
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1. Κάντε κλικ στο κουμπί  και επιλέξτε Διαχείριση κεφαλίδων

και υποσέλιδων...

2. Στο πλαίσιο διαλόγου Διαχείριση κεφαλίδων και υποσέλιδων επιλέξτε την

κεφαλίδα/το υποσέλιδο που θέλετε να τροποποιήσετε και κάντε κλικ στο κουμπί

Επεξεργασία....

3. Κάντε τις απαραίτητες αλλαγές και επιλέξτε Αποθήκευση.

Διαγραφή κεφαλίδας/υποσέλιδου από τη λίστα...

1. Κάντε κλικ στο κουμπί  και επιλέξτε Διαχείριση κεφαλίδων

και υποσέλιδων...

2. Στο πλαίσιο διαλόγου Διαχείριση κεφαλίδων και υποσέλιδων επιλέξτε την

κεφαλίδα/το υποσέλιδο που θέλετε να διαγράψετε και κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφή.
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Προσθήκη υδατογραφημάτων

Το πρόγραμμα επεξεργασίας PDF σάς επιτρέπει να προσθέτετε υδατογραφήματα σε έγγραφα PDF.

Ένα υδατογράφημα είναι ένα μικρό κείμενο που τοποθετείται πάνω ή κάτω από το περιεχόμενο

μιας σελίδας. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε υδατογραφήματα, για παράδειγμα, για να επισημάνετε

τον συγγραφέα ενός κειμένου ή για να προσδιορίσετε σελίδες που περιέχουν εμπιστευτικές

πληροφορίες. 

Για να προσθέσετε ένα υδατογράφημα:

1. Κάντε κλικ στο κουμπί    και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο

Προσθήκη υδατογραφημάτων .

2. Στο πλαίσιο διαλόγου που ανοίγει, επιλέξτε μία από τις εννέα πιθανές τοποθεσίες στη

σελίδα.

 Μπορείτε να προσαρμόσετε περαιτέρω την τοποθέτηση του υδατογραφήματος

αλλάζοντας τις κατακόρυφες και οριζόντιες τιμές μετατόπισης.

3. Στο πεδίο Κείμενο εισαγάγετε το κείμενο που θέλετε να εμφανίζεται στις σελίδες.

Μπορείτε να επιλέξετε τη γραμματοσειρά, το μέγεθος και τα εφέ γραμματοσειράς για

το κείμενο του υδατογραφήματός σας στις ρυθμίσεις στην ενότητα Μορφή .

4. Προσαρμόστε τον προσανατολισμό και τη διαφάνεια του υδατογραφήματος:

a. Στο πεδίο Περιστροφή καθορίστε μια γωνία περιστροφής (μπορείτε επίσης να

χρησιμοποιήσετε το ρυθμιστικό στα δεξιά του πεδίου).

b. Στο πεδίο Διαφάνεια εισαγάγετε μια τιμή διαφάνειας (μπορείτε επίσης να

χρησιμοποιήσετε το ρυθμιστικό στα δεξιά του πεδίου).

5. Επιλέξτε πού θέλετε να τοποθετήσετε το υδατογράφημά σας — Πάνω από το

περιεχόμενο της σελίδας ή Στο φόντο κάτω από το περιεχόμενο της σελίδας. 

6. Καθορίστε εάν το υδατογράφημα θα εμφανίζεται σε όλες τις σελίδες ή μόνο σε

επιλεγμένες σελίδες στο έγγραφο:

a. Επιλέξτε Όλα εάν το υδατογράφημα θα πρέπει να τοποθετηθεί σε όλες τις σελίδες.

b. Επιλέξτε Επιλεγμένες εάν το υδατογράφημα θα πρέπει να τοποθετηθεί μόνο στην

τρέχουσα επιλεγμένη σελίδα.

c. Επιλέξτε Εύρος σελίδων εάν το υδατογράφημα θα πρέπει να τοποθετηθεί σε ένα

εύρος σελίδων. Εάν ορίσετε αυτή την επιλογή, πρέπει να καθορίσετε ένα εύρος

σελίδων στο παρακάτω πεδίο.



124

ABBYY® FineReader PDF 15 Εγχειρίδιο χρήσης

7. Αναθεωρήστε το υδατογράφημα στο παράθυρο προεπισκόπησης του πλαισίου διαλόγου

Προσθήκη υδατογραφήματος και, εάν είστε ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα, κάντε

κλικ στο Αποθήκευση και προσθήκη.

Μπορείτε να προσθέσετε διάφορα υδατογραφήματα στο ίδιο έγγραφο.

Για να διαγράψετε υδατογραφήματα από ένα έγγραφο, κάντε κλικ στην επιλογή   και,

στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Διαγραφή υδατογραφημάτων .

 Αυτή η εντολή διαγράφει όλα τα υδατογραφήματα από το έγγραφο. 

Προσθήκη συνημμένων αρχείων

Αρχεία οποιασδήποτε μορφής μπορούν να επισυναφθούν σε ένα έγγραφο PDF.

Για να προβάλετε τα συνημμένα αρχεία:

· Κάντε κλικ στο κουμπί  στο αριστερό παράθυρο ή κάντε κλικ στο Προβολή >

Συνημμένα.

Μπορείτε να ανοίξετε, να αποθηκεύσετε, να μετονομάσετε ή να διαγράψετε συνημμένα αρχεία.

Στο παράθυρο ΣΥΝΗΜΜΈΝΑ:

· Επιλέξτε ένα αρχείο.

· Στη γραμμή εργαλείων  κάντε κλικ στο εργαλείο που

αντιστοιχεί στην ενέργεια που θέλετε να εκτελέσετε. Εναλλακτικά, κάντε κλικ στην

αντίστοιχη εντολή στο μενού συντόμευσης.
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Προβολή μεταδεδομένων

Το πρόγραμμα επεξεργασίας PDF σάς επιτρέπει να προβάλλετε τον τίτλο και τον συντάκτη ενός

εγγράφου PDF καθώς και κάποιες άλλες πληροφορίες. Οι πληροφορίες αυτές ονομάζονται

μεταδεδομένα. Μερικά από τα μεταδεδομένα καθορίζονται από τον συντάκτη και κάποια άλλα

δημιουργούνται αυτόματα. Επίσης, μπορείτε να αναζητήσετε έγγραφα από μεταδεδομένα.

Για να προβάλετε τα μεταδεδομένα, επιλέξτε Αρχείο > Ιδιότητες εγγράφου... για να ανοίξετε το

Ιδιότητες εγγράφου πλαίσιο διαλόγου.

Μπορείτε να αλλάξετε ή να αποθηκεύσετε οποιαδήποτε μεταδεδομένα δημιούργησε ο συντάκτης,

υπό την προϋπόθεση ότι το έγγραφο PDF δεν είναι προστατευμένο με κωδικό πρόσβασης:

· Τίτλος περιέχει τον τίτλο του εγγράφου.

· Συγγραφέας περιέχει τον συντάκτη του εγγράφου.

· Θέμα περιέχει το θέμα του εγγράφου.

· Λέξεις κλειδιά περιέχει λέξεις-κλειδιά που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κατά την

αναζήτηση εγγράφων.

 Τα αρχικά μεταδεδομένα διατηρούνται όταν μετατρέπετε αρχεία σε διάφορες μορφές σε μορφή

PDF, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχετε επιλέξει να διαγράψετε τα μεταδεδομένα και δεν έχετε

καθορίσει νέες επιλογές εξαγωγής που θα αντικαταστήσουν τις υπάρχουσες επιλογές.

Τα μεταδεδομένα ενός εγγράφου περιέχουν επίσης τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με το

έγγραφο και το αρχείο:

· Όνομα αρχείου περιέχει το όνομα του αρχείου.

· Θέση περιέχει τη διαδρομή στο φάκελο όπου είναι αποθηκευμένο το έγγραφο.

· Μέγεθος αρχείου περιέχει το μέγεθος του αρχείου.

· Μέγεθος σελίδας περιέχει το μέγεθος της τρέχουσας σελίδας.

· Σελίδες περιέχει τον αριθμό των σελίδων του εγγράφου.

· Εφαρμογή παραγωγής PDF περιέχει το όνομα της εφαρμογής που χρησιμοποιήθηκε για

τη δημιουργία του εγγράφου

· Εφαρμογή περιέχει το όνομα της εφαρμογής που χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία

του περιεχομένου του εγγράφου

· Έκδοση PDF περιέχει την έκδοση του PDF.

 Εάν τα μεταδεδομένα ενός εγγράφου περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τη

συμμόρφωση με το πρότυπο PDF/A ή PDF/UA, αυτό θα εμφανίζεται στο παράθυρο

Ιδιότητες εγγράφου.
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· PDF με ετικέτες περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις ετικέτες εγγράφου.

· Γρήγορη προβολή Web καθορίζει αν το έγγραφο υποστηρίζει την τεχνολογία γρήγορης

προβολής Web , η οποία επιταχύνει τη φόρτωση εγγράφων διαδικτυακά.

· Δημιουργήθηκε περιέχει την ημερομηνία και την ώρα κατά την οποία δημιουργήθηκε το

έγγραφο.

· Τροποποιήθηκε περιέχει την ημερομηνία και την ώρα της τελευταίας τροποποίησης του

εγγράφου.

 Το ABBYY FineReader σάς επιτρέπει να προβάλλετε, να επεξεργάζεστε, να βρίσκετε  και να

διαγράφετε  μεταδεδομένα.

66

183
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Βελτίωση εικόνων σελίδας

Το πρόγραμμα επεξεργασίας PDF μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα των εγγράφων PDF που

δημιουργούνται από αρχεία εικόνας. Ανάλογα με τον τύπο μιας εικόνας εισόδου, το πρόγραμμα

θα επιλέξει τον κατάλληλο αλγόριθμο βελτίωσης εικόνας. Εκτός από την αυτόματη βελτίωση

εικόνας, το πρόγραμμα επεξεργασίας PDF μπορεί να διορθώσει τον προσανατολισμό της σελίδας,

την παραμόρφωση εικόνας και τις παραμορφωμένες γραμμές κειμένου και άλλα ελαττώματα και

να κάνετε τους χαρακτήρες να φαίνονται πιο ομαλοί με την τεχνολογία ABBYY PreciseScan.

Μπορείτε να καθορίσετε επιλογές βελτίωσης στο πλαίσιο διαλόγου Βελτίωση εικόνας (κάντε κλικ

στο κουμπί Επεξεργασία > Βελτίωση εικόνων σελίδας... για να ανοίξετε αυτό το πλαίσιο

διαλόγου).

· Διόρθωση προσανατολισμού σελίδας Ορίστε αυτή την επιλογή, εάν θέλετε το

πρόγραμμα να εντοπίσει και να διορθώσει αυτόματα τον προσανατολισμό της σελίδας.

Για καλύτερα αποτελέσματα αναγνώρισης, μια σελίδα θα πρέπει να έχει τον τυπικό

προσανατολισμό, δηλ. με οριζόντιες γραμμές κειμένου και κατεύθυνση ανάγνωσης από

επάνω προς τα κάτω. Σε αντίθετη περίπτωση, το έγγραφο μπορεί να μην αναγνωριστεί

σωστά.

· Αφαίρεση στρέβλωσης από εικόνες και διόρθωση ανάλυσης εικόνας Ορίστε αυτή την

επιλογή, εάν θέλετε το πρόγραμμα να εκτελεί έναν αριθμό από ρουτίνες επεξεργασίας

εικόνων στις εικόνες σας.

Ανάλογα με τον τύπο της εικόνας εισαγωγής, το πρόγραμμα θα επιλέξει τις διορθώσεις

εικόνας προς εφαρμογή, όπως διόρθωση παραμόρφωσης, διόρθωση παραμορφώσεων

τραπεζίου ή προσαρμογή της ανάλυσης της εικόνας.

 Αυτή η λειτουργία μπορεί να διαρκέσει κάποιο χρόνο μέχρι να ολοκληρωθεί.

· Εφαρμογή του ABBYY PreciseScan για εξομάλυνση χαρακτήρων σε εικόνες Ορίστε

αυτή την επιλογή, εάν θέλετε να εφαρμόσετε την τεχνολογία ABBYY PreciseScan,

καθιστώντας τους χαρακτήρες με λιγότερα pixel κατά τη μεγέθυνση.

 Βεβαιωθείτε ότι επιλέγετε τις κατάλληλες γλώσσες OCR. Δείτε επίσης:  Χαρακτηριστικά

εγγράφου που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πριν από την οπτική αναγνώριση χαρακτήρων .362
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Εργασία με διαδραστικές φόρμες PDF

Οι διαδραστικές φόρμες PDF είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τη συγκέντρωση πληροφοριών.

Μπορούν να συμπληρωθούν γρηγορότερα από τις εκτυπωμένες φόρμες και οι χρήστες είναι

λιγότερο πιθανό να κάνουν λάθη όταν τις ολοκληρώνουν. 

Οι διαδραστικές φόρμες PDF μπορεί να περιέχουν τις ακόλουθες μορφές πεδίων: πεδία

κειμένου ,αναπτυσσόμενες λίστες , πλαίσια ελέγχου , πλήκτρα επιλογής , κουμπιά ,

πεδία υπογραφής  και πλαίσια λίστας .

Το ABBYY FineReader PDF 15 συμπεριλαμβάνει ένα πρόγραμμα επεξεργασίας PDF το οποίο σας

επιτρέπει να συμπληρώνετε , να δημιουργείτε  και να επεξεργάζεστε  διαδραστικές φόρμες

PDF.

Με το ABBYY FineReader PDF 15, μπορείτε εύκολα να εκτυπώνετε  συμπληρωμένες ή κενές

φόρμες, να αποθηκεύετε  φόρμες σε διάφορες μορφές ή να τις στέλνετε με email .

Περιεχόμενα κεφαλαίου

· Συμπλήρωση φορμών

· Δημιουργία φορμών

· Επεξεργασία φορμών

139 145 149 152 157

167 170

129 131 133

193

185 192

129

131

133
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Συμπλήρωση φορμών

Το πρόγραμμα επεξεργασίας PDF σάς επιτρέπει να προβάλλετε, να συμπληρώνετε, να αποθηκεύετε

και να εκτυπώνετε διαδραστικές φόρμες.

1. Εάν ένα έγγραφο περιέχει μια φόρμα, εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα:

 Για να απενεργοποιήσετε την υπογράμμιση των διαδραστικών πεδίων της φόρμας,

καθαρίστε το Επισήμανση πεδίων σε αυτό το μήνυμα ή κάντε κλικ στο Προβολή και

καθαρίστε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στο στοιχείο Επισήμανση πεδίων.

2. Για να συμπληρώσετε μια φόρμα, επιλέξτε τιμές από τις αναπτυσσόμενες λίστες ή

πληκτρολογήστε κείμενο.

Με το ABBYY FineReader μπορείτε επίσης:

· Να φορτώσετε δεδομένα σε μια φόρμα

Κάντε κλικ στο Εργαλεία > Δεδομένα φόρμας > Φόρτωση δεδομένων φόρμας από

αρχείο..., περιηγηθείτε σε ένα αρχείο με δεδομένα φόρμας και κάντε κλικ στο Άνοιγμα. Η

φόρμα θα συμπληρωθεί με δεδομένα από το αρχείο που θα έχετε επιλέξει.

 Τα δεδομένα της φόρμας μπορούν να φορτωθούν από αρχεία FDF ή XFDF.

· Να αποθηκεύσετε δεδομένα φόρμας

Κάντε κλικ στο Εργαλεία > Δεδομένα φόρμας > Αποθήκευση δεδομένων φόρμας σε

αρχείο..., καθορίστε ένα όνομα για το αρχείο σας, επιλέξτε μια μορφή εξόδου και κάντε

κλικ στο Αποθήκευση. Τα δεδομένα της φόρμας θα αποθηκευτούν σε αρχείο.

 Τα δεδομένα της φόρμας μπορούν να αποθηκευτούν σε μορφή FDF, XFDF ή HTML.

· Να διαγράψετε το περιεχόμενο των πεδίων μιας φόρμας

Κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία > Δεδομένα φόρμας > Επαναφορά φόρμας. Όλα τα

πεδία της φόρμας εκκαθαρίζονται.
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Εάν η JavaScript είναι απενεργοποιημένη στις ρυθμίσεις του προγράμματος, ορισμένα από τα

στοιχεία στις φόρμες PDF ενδεχομένως να μην είναι διαθέσιμα. Για παράδειγμα, οι έλεγχοι φόρμας

δεδομένων ενδεχομένως να μην είναι διαθέσιμοι. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την JavaScript,

κάνοντας κλικ στην επιλογή Επιλογές > Άλλα > Ενεργοποίηση επιλογής JavaScript σε έγγραφα

PDF. 

Δείτε επίσης:  Δυνατότητες ασφαλείας PDF .

 Αν δεν έχουν υπογραμμιστεί διαδραστικά πεδία στην τρέχουσα φόρμα σας, βεβαιωθείτε ότι η

επιλογή Επισήμανση πεδίων είναι ενεργοποιημένη στο κίτρινο παράθυρο πάνω από τη φόρμα (ή

ότι έχει επιλεγεί το στοιχείο Επισήμανση πεδίων από το μενού Προβολή). Αν η επιλογή ή το

στοιχείο μενού είναι επιλεγμένο αλλά εξακολουθείτε να μην βλέπετε υπογραμμισμένα πεδία,

χρησιμοποιήστε το εργαλείο Εξαγωγήγια να συμπληρώσετε τη φόρμα σας.

Δείτε επίσης:  Προσθήκη μιας σημείωσης με μπλοκ κειμένου σε ένα έγγραφο PDF .

65

87
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Δημιουργία φορμών

Για να δημιουργήσετε μια φόρμα:

1. Στο πρόγραμμα επεξεργασίας PDF, δημιουργήστε ένα νέο έγγραφο ή ανοίξτε ένα υπάρχον. 

Δείτε επίσης:  Προβολή εγγράφων PDF

2. Μεταβείτε στη λειτουργία επεξεργασίας φορμών κάνοντας κλικ στο κουμπί

 στην κύρια γραμμή εργαλείων. Αυτό θα εμφανίσει μια νέα γραμμή

εργαλείων με εργαλεία που σας επιτρέπουν να προσθέσετε διάφορους τύπους διαδραστικών

πεδίων στη φόρμα σας. 

 Αν η φόρμα σας περιέχει ήδη διαδραστικά πεδία, τα ονόματά τους θα προβάλλονται στη

φόρμα. Αν δεν θέλετε να βλέπετε τα ονόματα πεδίων, κάντε δεξί κλικ οπουδήποτε πάνω στη

φόρμα και καθαρίστε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στο στοιχείο Εμφάνιση ονομάτων πεδίων στο

μενού συντόμευσης. Εναλλακτικά, κάντε κλικ στο Προβολή > Εμφάνιση ονομάτων πεδίων.

 Στη λειτουργία επεξεργασίας φορμών, τα βασικά εργαλεία PDF γίνονται μη διαθέσιμα.

3. Προσθέστε  και επεξεργαστείτε  τα πεδία της φόρμας όπως απαιτείται και ρυθμίστε τη

θέση τους  στη σελίδα.

 Τα πεδία μπορούν να επανατοποθετηθούν μόνο μέσα στην τρέχουσα σελίδα.

 Για να δείτε τα πεδία της φόρμας όπως εμφανίζονται στο χρήστη, βγείτε από τη λειτουργία

επεξεργασίας φορμών .

Μπορείτε να προσθέσετε πεδία των ακόλουθων τύπων:

· πεδίο κειμένου
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· αναπτυσσόμενη λίστα

· πλαίσιο ελέγχου

· πλήκτρα ελέγχου

· κουμπί

· πεδίο υπογραφής

· πλαίσιο λίστας

4. Βγείτε από τη λειτουργία επεξεργασίας φορμών κάνοντας κλικ στο κουμπί

 στην κύρια γραμμή εργαλείων. Εναλλακτικά, κάντε δεξί κλικ

οπουδήποτε πάνω στη φόρμα και επιλέξτε Έξοδος από τον επεξεργαστή φόρμας από το

μενού συντόμευσης ή απλά πατήστε το πλήκτρο Esc.

5. Αποθηκεύστε  τη φόρμα σας.

 Η αποθήκευση της φόρμας σας ως έγγραφο PDF (Αρχείο > Αποθήκευση ως > Έγγραφο

PDF...) θα διατηρήσει τα διαδραστικά πεδία, ώστε εσείς ή άλλοι χρήστες να μπορείτε να

συμπληρώσετε τη φόρμα όταν ανοίγετε το αρχείο PDF. Η αποθήκευση της φόρμας σας σε

άλλες μορφές (π.χ. Microsoft Word) θα την καταστήσει μη επεξεργάσιμη.

 Για να συμπληρώσετε  τη φόρμα PDF σας, εξέλθετε από τη λειτουργία επεξεργασίας

φορμών .
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Επεξεργασία φορμών

Στο πρόγραμμα επεξεργασίας PDF, μπορείτε να εκτελέσετε διάφορες λειτουργίες πάνω σε

διαδραστικά πεδία σε έγγραφα PDF. Μπορείτε:

· Να προσθέσετε  πεδία.

· Να αλλάξετε  το μέγεθος και άλλες ιδιότητες ενός πεδίου.

· Να αντιγράψετε  ένα πεδίο ή να δημιουργήσετε ένα συνδεδεμένο αντίγραφο  ενός

πεδίου.

· Να μετακινήσετε  ένα πεδίο σε μια διαφορετική θέση εντός της τρέχουσας σελίδας.

· Να ευθυγραμμίσετε  τα πεδία το ένα σε σχέση με το άλλο ή σε σχέση με τα περιθώρια.

· Να διαγράψετε  πεδία.

· Να καθαρίσετε  τα δεδομένα από όλα τα πεδία.

Προσθήκη πεδίων

1. Μεταβείτε στη λειτουργία επεξεργασίας φορμών .

2. Στη γραμμή εργαλείων φόρμας, κάντε κλικ στον τύπο πεδίου που θέλετε να προσθέσετε. 

3. Κάντε κλικ εκεί όπου θέλετε να προσθέσετε το πεδίο. Θα προστεθεί ένα πεδίο

προεπιλεγμένου μεγέθους.

 Για να σχεδιάσετε ένα πεδίο οποιουδήποτε μεγέθους, σύρετε το δείκτη του ποντικιού

στην επιθυμητή κατεύθυνση, χωρίς να απελευθερώσετε το αριστερό κουμπί του

ποντικιού.

 Όταν επιλέξετε το εργαλείο Κουμπί επιλογής, ένα πλήκτρο επιλογής θα προστίθεται

στη φόρμα κάθε φορά που κάνετε κλικ με το ποντίκι σας μέσα στη φόρμα. Μόλις

προσθέσετε τον απαιτούμενο αριθμό πλήκτρων επιλογής, πατήστε Escγια να

απενεργοποιήσετε το εργαλείο.

Δείτε επίσης:  Πλήκτρα επιλογής

4. Επεξεργαστείτε  το πεδίο αν χρειάζεται.

5. Εξέλθετε από τη λειτουργία επεξεργασίας φορμών .

Επεξεργασία πεδίων
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1. Μεταβείτε στη λειτουργία επεξεργασίας φορμών .

2. Κάντε διπλό κλικ στο πεδίο το οποίο θέλετε να επεξεργαστείτε (ή δεξί κλικ και επιλέξτε

Ιδιότητες... από το μενού συντόμευσης). 

3. Στο πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες, αλλάξτε τις ιδιότητες του πεδίου.

 Το σύνολο των ιδιοτήτων που βλέπετε σε αυτό το πλαίσιο διαλόγου εξαρτάται από τον

τύπο του επιλεγμένου πεδίου. 

Ακολουθήστε τους παρακάτω συνδέσμους για να διαβάσετε περισσότερα για τις

ιδιότητες κάθε τύπου πεδίων:

· πεδίο κειμένου

· αναπτυσσόμενη λίστα

· πλαίσιο ελέγχου

· πλήκτρα ελέγχου

· κουμπί

· πεδίο υπογραφής

· πλαίσιο λίστας

4. Κάντε κλικ στο OK για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας. 

 Το κλικ στο Ακύρωση απορρίπτει όλες τις αλλαγές.

5. Εξέλθετε από τη λειτουργία επεξεργασίας φορμών .

Αντιγραφή πεδίων

131

139

145

149

152

157

167

170

132



135

ABBYY® FineReader PDF 15 Εγχειρίδιο χρήσης

1. Ενώ βρίσκεστε στη λειτουργία επεξεργασίας φορμών , κάντε δεξί κλικ στο πεδίο που

θέλετε να αντιγράψετε και επιλέξτε Αντιγραφή από το μενού συντόμευσης.

Εναλλακτικά, επιλέξτε το πεδίο με κλικ και πατήστε Ctrl+Cστο πληκτρολόγιο.

2. Κάντε δεξί κλικ εκεί όπου θέλετε να αντιγράψετε το πεδίο και επιλέξτε Επικόλληση από

το μενού συντόμευσης ή πατήστε Ctrl+Vστο πληκτρολόγιο.

 Τα αντίγραφα θα έχουν τις ίδιες ιδιότητες με το αρχικό πεδίο με εξαίρεση το Όνομα

πεδίου.

 Μόνο τα κενά πεδία υπογραφής  μπορούν να αντιγραφούν.

Δημιουργία συνδεδεμένου αντιγράφου ενός πεδίου

Ενώ βρίσκεστε στη λειτουργία επεξεργασίας φορμών , κάντε δεξί κλικ στο πεδίο για το οποίο

θέλετε να δημιουργήσετε ένα συνδεδεμένο αντίγραφο και επιλέξτε Δημιουργία συνδεμένου

αντιγράφου από το μενού συντόμευσης. Ένα συνδεδεμένο αντίγραφο θα εμφανιστεί δίπλα στο

αρχικό πεδίο.

 Όταν ένας χρήστης εισάγει δεδομένα σε ένα πεδίο που έχει συνδεδεμένα αντίγραφα, όλα τα

αντίγραφα θα συμπληρωθούν αυτόματα με τα ίδια δεδομένα. Αυτό είναι χρήσιμο όταν τα ίδια

δεδομένα πρέπει να καταχωρισθούν αρκετές φορές μέσα στο ίδιο έγγραφο.

 Τα συνδεδεμένα αντίγραφα θα έχουν τις ίδιες ιδιότητες με το αρχικό πεδίο. Μπορείτε να

αλλάξετε οποιαδήποτε ιδιότητα ενός συνδεδεμένου πεδίου. Η αλλαγή της ιδιότητας Όνομα

πεδίου θα μετατρέψει ένα συνδεδεμένο αντίγραφο σε απλό αντίγραφο, π.χ. δεν θα

συμπληρώνεται πλέον με δεδομένα από το αρχικό πεδίο. 

Μετακίνηση πεδίων σε όλη τη σελίδα

 Ενώ βρίσκεστε στη λειτουργία επεξεργασίας φορμών , κάντε κλικ στο πεδίο που θέλετε να

μετακινήσετε και σύρετέ το στην επιθυμητή κατεύθυνση.

 Για να μετακινήσετε πολλαπλά πεδία, επιλέξτε τα ενώ κρατάτε πατημένο το πλήκτρο Ctrl. Στη

συνέχεια, κάντε κλικ σε οποιοδήποτε από τα επιλεγμένα πεδία και σύρετέ τα στην επιθυμητή

τοποθεσία.

 Τα πεδία μπορούν να μετακινηθούν μόνο μέσα στην τρέχουσα σελίδα.

Ευθυγράμμιση πεδίων το ένα σε σχέση με το άλλο ή σε σχέση με τα περιθώρια σελίδας
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Ενώ βρίσκεστε στη λειτουργία επεξεργασίας φορμών , αρχίστε να μετακινείτε  ένα πεδίο

τριγύρω στη σελίδα. Οδηγοί μοβ χρώματος θα εμφανιστούν για να σας βοηθήσουν να

ευθυγραμμίσετε τα πεδία το ένα σε σχέση με το άλλο ή σε σχέση με τα περιθώρια σελίδας.

 Αν δεν επιθυμείτε να βλέπετε τους οδηγούς, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl

ενώ μετακινείτε πεδία τριγύρω στη σελίδα.

Για να καθορίσετε συντεταγμένες για πολλαπλά πεδία:

1. Ενώ βρίσκεστε στη λειτουργία επεξεργασίας φορμών , κάντε δεξί κλικ σε ένα από τα

πεδία του οποίου τις συντεταγμένες επιθυμείτε να αλλάξετε και επιλέξτε Ιδιότητες... από

το μενού συντόμευσης. Το πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες θα ανοίξει.

2.  Στην καρτέλα Γενικά, αλλάξτε τις τιμές στα πλαίσια X και/ή Υ.

3. Κάντε κλικ στο OK για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας.
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4. Επαναλάβετε τα βήματα 1 ως 3 για όλα τα υπολειπόμενα πεδία που θέλετε να

ευθυγραμμίσετε. Εναλλακτικά, ευθυγραμμίστε τα υπολειπόμενα πεδία χρησιμοποιώντας

τους οδηγούς χρώματος μοβ όπως περιγράφεται παραπάνω.

 Για να ευθυγραμμίσετε κάθετα τα πεδία, καθορίστε την ίδια τιμή για όλα τα πεδία στο

πλαίσιο X.

 Για να ευθυγραμμίσετε οριζόντια τα πεδία, καθορίστε την ίδια τιμή για όλα τα πεδία

στο πλαίσιο Υ.

Διαγραφή πεδίων

 Ενώ βρίσκεστε στη λειτουργία επεξεργασίας φορμών , κάντε κλικ στο πεδίο που θέλετε να

διαγράψετε και πατήστε το πλήκτρο Delete. Εναλλακτικά, κάντε δεξί κλικ στο πεδίο και επιλέξτε

Διαγραφή από το μενού συντόμευσης.

 Για να διαγράψετε πολλαπλά πεδία, επιλέξτε τα ενώ κρατάτε πατημένο το πλήκτρο Ctrl και στη

συνέχεια πατήστε το πλήκτρο Delete(ή κάντε δεξί κλικ στην επιλογή και επιλέξτε Διαγραφή από

το μενού συντόμευσης).

Καθαρισμός δεδομένων από όλα τα πεδία

Ενώ βρίσκεστε στη λειτουργία επεξεργασίας φορμών , κάντε δεξί κλικ οπουδήποτε στο

έγγραφο PDF σας και επιλέξτε Επαναφορά φόρμας από το μενού συντόμευσης.

Αλλαγή μεγέθους πεδίων

1. Ενώ βρίσκεστε στη λειτουργία επεξεργασίας φορμών , κάντε δεξί κλικ στο πεδίο του

οποίου το μέγεθος θέλετε να αλλάξετε και επιλέξτε Ιδιότητες... από το μενού

συντόμευσης. Το πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες θα ανοίξει.

2. Στην καρτέλα Γενικά, αλλάξτε τις τιμές στα πεδία Πλάτος και Ύψος.

3. Κάντε κλικ στο OK για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας.

 Μπορείτε επίσης να αλλάξετε το μέγεθος ενός διαδραστικού πεδίου κάνοντάς του κλικ,

αφήνοντας το ποντίκι σας σε μία από τις λαβές αλλαγής μεγέθους μέχρι ο δείκτης του ποντικιού

να αλλάξει σε  και σέρνοντας τη λαβή προς την επιθυμητή κατεύθυνση.
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Προσθήκη αναδυόμενων συμβουλών στα πεδία

1. Ενώ βρίσκεστε στη λειτουργία επεξεργασίας φορμών , κάντε δεξί κλικ στο πεδίο για

το οποίο θέλετε να παρέχετε μια συμβουλή και επιλέξτε Ιδιότητες... από το μενού

συντόμευσης. Το πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες θα ανοίξει.

2. Στην καρτέλα Γενικά, πληκτρολογήστε το κείμενο της συμβουλής στο πλαίσιο

Συμβουλή εργαλείου.

 Στην περίπτωση των πλήκτρων επιλογής, πληκτρολογήστε μια μόνο συμβουλή για

ολόκληρη την ομάδα στο πλαίσιο Συμβουλή ομάδας πλήκτρων επιλογής.

3. Κάντε κλικ στο OK για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας.

Ορισμός πεδίων ως απαιτούμενα

1. Ενώ βρίσκεστε στη λειτουργία επεξεργασίας φορμών , κάντε δεξί κλικ στο πεδίο το

οποίο θέλετε να ορίσετε ως απαιτούμενο και επιλέξτε Ιδιότητες... από το μενού

συντόμευσης. Το πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες θα ανοίξει.

 Όλα τα πεδία μπορούν να οριστούν ως απαιτούμενα με εξαίρεση τα κουμπιά .

2. Στην καρτέλα Γενικά, ορίστε την επιλογή Απαιτείται.

3. Κάντε κλικ στο OK για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας.

 Στη λειτουργία επεξεργασίας φορμών, τα ονόματα  των απαιτούμενων πεδίων είναι

υπογραμμισμένα με κόκκινο χρώμα.

 Όταν εξέρχεστε από τη λειτουργία επεξεργασίας φορμών, τα απαιτούμενα πεδία θα

έχουν ένα κόκκινο πλαίσιο αν η επιλογή Επισήμανση πεδίων είναι επιλεγμένη στο

κίτρινο παράθυρο πάνω από τη φόρμα (ή αν το στοιχείο Επισήμανση πεδίων στο

μενού Προβολή είναι επιλεγμένο).

 Η επιλογή Απαιτείται απλά ενημερώνει τον χρήστη ότι θα πρέπει να είναι πάντα

συμπληρωμένο ένα συγκεκριμένο πεδίο. Δεν περιορίζει τη δυνατότητα του χρήστη για

αποθήκευση, αποστολή με email ή εκτύπωση  μιας φόρμας PDF με κενά απαιτούμενα πεδία.
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Πεδίο κειμένου

Πεδίο κειμένου προορίζεται για κειμενικά δεδομένα.

 Για να προσθέσετε ένα πεδίο κειμένου στη φόρμα σας, μεταβείτε στη λειτουργία επεξεργασίας

φορμών και κάντε κλικ στο εργαλείο . 

Δείτε επίσης:  Προσθήκη διαδραστικών πεδίων

Για να επεξεργαστείτε ένα πεδίο κειμένου, κάντε δεξί κλικ στο πεδίο κι επιλέξτε Ιδιότητες... από το

μενού συντόμευσης.

Δείτε επίσης:  Επεξεργασία διαδραστικών πεδίων

Ιδιότητες πεδίου κειμένου

Γενική καρτέλα
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Στην καρτέλα Γενικά, μπορείτε να καθορίσετε τις γενικές ρυθμίσεις του πεδίου κειμένου (όνομα

πεδίου, αναδυόμενη συμβουλή, μέγεθος κλπ.).

Όνομα πεδίου - Αυτή είναι μια απαιτούμενη ιδιότητα. Θα εμφανίζεται πάνω από το πεδίο στη

λειτουργία επεξεργασίας φορμών. Κάθε πεδίο πρέπει να έχει ένα μοναδικό όνομα. Τα ονόματα

πεδίων δεν θα πρέπει να ξεκινούν ή να τελειώνουν με τελεία ή να περιέχουν δύο ή περισσότερες

συνεχόμενες τελείες.

Συμβουλή εργαλείου - Το κείμενο της συμβουλής που εμφανίζεται όταν καταδεικνύετε το πεδίο

στη λειτουργία  συμπλήρωσης.

Μέγιστος αριθμός συμβόλων - Ο μέγιστος αριθμός χαρακτήρων που μπορούν να εισαχθούν στο

πεδίο. Αν δεν καθοριστεί τιμή, μπορεί να εισαχθεί κείμενο οποιουδήποτε μήκους.

Απαιτείται - Αν οριστεί αυτή η επιλογή, το πεδίο θα σημειωθεί ως απαιτούμενο .

Μόνο για ανάγνωση - Αν οριστεί αυτή η επιλογή, ο χρήστης δεν θα μπορεί να επεξεργαστεί το

πεδίο.
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Πλάτος και Ύψος - Αυτά τα πλαίσια καθορίζουν το μέγεθος του πεδίου σε μονάδες που

επιλέγονται στο πλαίσιο Μονάδες. Το μέγεθος πεδίου δεν μπορεί να είναι 0.

 - Το πλάτος και το ύψος του πεδίου είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους.

 - Το πλάτος και το ύψος του πεδίου μπορούν να μεταβληθούν μόνο αναλογικά μεταξύ τους.

X και Υ - Αυτά τα πλαίσια περιέχουν τις οριζόντιες και κάθετες συντεταγμένες του πεδίου. Οι

συντεταγμένες αρχίζουν από την πάνω αριστερή γωνία της σελίδας.

Μονάδες - Οι μονάδες μέτρησης των διαστάσεων του πεδίου καθορίζονται στα πλαίσια Πλάτος

και Ύψος. Το πλάτος και το ύψος ενός πεδίου μπορούν να καθοριστούν σε εκατοστά, ίντσες ή

πόντους.

Καρτέλα εμφάνισης
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Στην καρτέλα Εμφάνιση, μπορείτε να καθορίσετε το πάχος και το χρώμα του πλαισίου, το χρώμα

γεμίσματος, το μέγεθος και το χρώμα γραμματοσειράς.

Χρώμα γεμίσματος - Το χρώμα γεμίσματος.

Χρώμα μολυβιάς - Το χρώμα του πλαισίου που περικλείει το πεδίο.

Πάχος - Το πάχος του πλαισίου που περικλείει το πεδίο.

Χρώμα γραμματοσειράς - Το χρώμα του κειμένου που πληκτρολογείται στο πεδίο.

Όνομα γραμματοσειράς - Η γραμματοσειρά που θα χρησιμοποιηθεί για το κείμενο που

πληκτρολογείται στο πεδίο.

Μέγεθος γραμματοσειράς - Το μέγεθος του κειμένου που πληκτρολογείται στο πεδίο.

Ορισμός ως προεπιλεγμένο στυλ - Οι τρέχουσες ρυθμίσεις θα χρησιμοποιηθούν για όσα νέα

πεδία κειμένου δημιουργήσετε.

Καρτέλα μορφής
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Στην καρτέλα Μορφή, μπορείτε να καθορίσετε ποιος τύπος δεδομένων μπορεί να εισαχθεί στο

πεδίο επιλέγοντας τον επιθυμητό τύπο δεδομένων από την αναπτυσσόμενη λίστα Μορφή.

Διατίθενται δύο τύποι αρχείων:

· Κείμενο

· Ημερομηνία

Κείμενο

Επιλέξτε Κείμενο από την αναπτυσσόμενη λίστα Μορφή για να επιτρέψετε στους χρήστες να

εισάγουν οποιοδήποτε κείμενο σε αυτό το πεδίο.

 Αυτή η μορφή είναι κατάλληλη για εισαγωγή κειμένου, αριθμών, κωδικών πρόσβασης,

διευθύνσεων email και άλλων κειμενικών δεδομένων.

Τύπος πεδίου - Υποδεικνύει πόσες γραμμές κειμένου μπορεί να περιέχει το πεδίο.

· Μονή γραμμή - Το πεδίο μπορεί να περιέχει μόνο μία γραμμή κειμένου.

· Πολλαπλές γραμμές - Το πεδίο μπορεί να περιέχει οποιονδήποτε αριθμό γραμμών.

Ημερομηνία

Επιλέξτε Ημερομηνία από την αναπτυσσόμενη λίστα Μορφή για να επιτρέψετε στους χρήστες

την εισαγωγή ημερομηνίας σε αυτό το πεδίο.

 Στη λειτουργία συμπλήρωσης, το κλικ σε αυτό το πεδίο θα προβάλλει ένα ημερολόγιο, όπου ο

χρήστης θα μπορεί να επιλέξει γρήγορα μια ημερομηνία.
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Προβολή - Η μορφή που θα χρησιμοποιηθεί για την ημερομηνία.

 Οι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα να εισάγουν ημερομηνίες με οποιαδήποτε μορφή. Ωστόσο,

όταν ένας χρήστης ολοκληρώσει την εισαγωγή ημερομηνίας, αυτή θα περιοριστεί στη μορφή που

έχει καθοριστεί στο πλαίσιο Προβολή.



145

ABBYY® FineReader PDF 15 Εγχειρίδιο χρήσης

Αναπτυσσόμενη λίστα

Αναπτυσσόμενη λίστα επιτρέπει στον χρήστη να επιλέξει μια τιμή από τη λίστα ή να εισαγάγει

μια δική του τιμή.

Για να προσθέσετε μία αναπτυσσόμενη λίστα στη φόρμα σας, μεταβείτε στη λειτουργία

επεξεργασίας φορμών και κάντε κλικ στο εργαλείο . 

Δείτε επίσης:  Προσθήκη διαδραστικών πεδίων

Για να επεξεργαστείτε μια αναπτυσσόμενη λίστα, κάντε δεξί κλικ στην αναπτυσσόμενη λίστα και

επιλέξτε Ιδιότητες... από το μενού συντόμευσης.

Δείτε επίσης:  Επεξεργασία διαδραστικών πεδίων

Ιδιότητες αναπτυσσόμενης λίστας

Γενική καρτέλα
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Στην καρτέλα Γενικά, μπορείτε να καθορίσετε τις γενικές ρυθμίσεις της αναπτυσσόμενης λίστας

(όνομα πεδίου, αναδυόμενη συμβουλή, μέγεθος κλπ.).

Όνομα πεδίου - Αυτή είναι μια απαιτούμενη ιδιότητα. Θα εμφανίζεται πάνω από το πεδίο στη

λειτουργία επεξεργασίας φορμών. Κάθε πεδίο πρέπει να έχει ένα μοναδικό όνομα. Τα ονόματα

πεδίων δεν θα πρέπει να ξεκινούν ή να τελειώνουν με τελεία ή να περιέχουν δύο ή περισσότερες

συνεχόμενες τελείες.

Συμβουλή εργαλείου - Το κείμενο της συμβουλής που εμφανίζεται όταν καταδεικνύετε το πεδίο

στη λειτουργία  συμπλήρωσης.

Απαιτείται - Αν οριστεί αυτή η επιλογή, το πεδίο θα σημειωθεί ως απαιτούμενο .

Μόνο για ανάγνωση - Αν οριστεί αυτή η επιλογή, ο χρήστης δεν θα μπορεί να επεξεργαστεί το

πεδίο.

Πλάτος και Ύψος - Αυτά τα πλαίσια καθορίζουν το μέγεθος του πεδίου σε μονάδες που

επιλέγονται στο πλαίσιο Μονάδες. Το μέγεθος πεδίου δεν μπορεί να είναι 0.

 - Το πλάτος και το ύψος του πεδίου είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους.

 - Το πλάτος και το ύψος του πεδίου μπορούν να μεταβληθούν μόνο αναλογικά μεταξύ τους.

X και Υ - Αυτά τα πλαίσια περιέχουν τις οριζόντιες και κάθετες συντεταγμένες του πεδίου. Οι

συντεταγμένες αρχίζουν από την πάνω αριστερή γωνία της σελίδας.

Μονάδες - Οι μονάδες μέτρησης των διαστάσεων του πεδίου καθορίζονται στα πλαίσια Πλάτος

και Ύψος. Το πλάτος και το ύψος ενός πεδίου μπορούν να καθοριστούν σε εκατοστά, ίντσες ή

πόντους.
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Καρτέλα εμφάνισης

Στην καρτέλα Εμφάνιση, μπορείτε να καθορίσετε το πάχος και το χρώμα του πλαισίου, το χρώμα

γεμίσματος, το μέγεθος και το χρώμα γραμματοσειράς.

Χρώμα γεμίσματος - Το χρώμα γεμίσματος.

Χρώμα μολυβιάς - Το χρώμα του πλαισίου που περικλείει το πεδίο.

Πάχος - Το πάχος του πλαισίου που περικλείει το πεδίο.

Χρώμα γραμματοσειράς - Το χρώμα των στοιχείων κειμένου που επιλέχθηκαν από την

αναπτυσσόμενη λίστα.

Όνομα γραμματοσειράς - Τη γραμματοσειρά που θα χρησιμοποιηθεί για τα στοιχεία κειμένου

που επιλέχθηκαν από την αναπτυσσόμενη λίστα.

Μέγεθος γραμματοσειράς- Το μέγεθος των στοιχείων κειμένου που επιλέχθηκαν από την

αναπτυσσόμενη λίστα.

Ορισμός ως προεπιλεγμένο στυλ - Οι τρέχουσες ρυθμίσεις θα χρησιμοποιηθούν για όσες νέες

αναπτυσσόμενες λίστες δημιουργήσετε.

Καρτέλα στοιχείων λίστας
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Στην καρτέλα Αντικείμενα λίστας, μπορείτε να επεξεργαστείτε τη λίστα των στοιχείων

προσθέτοντας, διαγράφοντας ή τροποποιώντας στοιχεία. Μπορείτε επίσης να μετακινήσετε ένα

στοιχείο επάνω ή κάτω, να ορίσετε ένα στοιχείο ως προεπιλογή ή να επιτρέψετε στον χρήστη να

εισαγάγει μια δική του τιμή που δεν περιλαμβάνεται στη λίστα.

Αντικειμένα λίστας - Προβάλλει όλα τα στοιχεία που θα εμφανιστούν στην αναπτυσσόμενη

λίστα.

Προσθήκη - Προσθέτει ένα νέο στοιχείο στο τέλος της λίστας.

Επεξεργασία - Τροποποιεί το επιλεγμένο στοιχείο.

Διαγραφή - Διαγράφει το επιλεγμένο στοιχείο από τη λίστα.

 Για να διαγράψετε πολλαπλά στοιχεία, κάντε τους κλικ ένα προς ένα ενώ κρατάτε πατημένο το

πλήκτρο Ctrl και μετά κάντε κλικ στο Διαγραφή.

Ορισμός ως προεπιλογή - Ορίστε το επιλεγμένο στοιχείο ως προεπιλογή. Αυτή η επιλογή θα

προταθεί στον χρήστη ως προεπιλογή, αλλά θα είναι ελεύθερος να επιλέξει οποιοδήποτε άλλο

στοιχείο από τη λίστα. Αν ο χρήστης καθαρίσει τα δεδομένα από όλα τα πεδία , θα επανέλθει η

προεπιλογή.

 Για να καθορίσετε ένα διαφορετικό στοιχείο ως προεπιλογή, κάντε κλικ σε εκείνο το στοιχείο και

μετά κάντε κλικ στο Ορισμός ως προεπιλογή.

Κατάρτγηση ορισμού ως προεπιλογή - Αφαιρεί την κατάσταση προεπιλεγμένου από το στοιχείο

που είχε προηγουμένως οριστεί ως προεπιλογή.

 Χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί αν δεν επιθυμείτε πλέον να προτείνετε μια προεπιλογή.

Επάνω - Μετακινεί το επιλεγμένο στοιχείο πιο πάνω στη λίστα.

Κάτω - Μετακινεί το επιλεγμένο στοιχείο πιο κάτω στη λίστα.

Να επιτρέπονται αντικείμενα εκτός λίστας - Επιτρέπει στον χρήστη να εισαγάγει μια δική του

τιμή που δεν περιλαμβάνεται στην αναπτυσσόμενη λίστα.
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Πλαίσιο ελέγχου

Πλαίσιο ελέγχου επιτρέπει στον χρήστη να κάνει μια επιλογή ή να το αφήσει αποεπιλεγμένο (π.χ.

επιλογή ανάμεσα σε Ναι ή Όχι).

 Για να προσθέσετε ένα πλαίσιο ελέγχου στη φόρμα σας, μεταβείτε στη λειτουργία επεξεργασίας

φορμών και κάντε κλικ στο εργαλείο . 

Δείτε επίσης:  Προσθήκη διαδραστικών πεδίων

 Για να επεξεργαστείτε ένα πλαίσιο ελέγχου, κάντε δεξί κλικ στο πλαίσιο ελέγχου και επιλέξτε

Ιδιότητες... από το μενού συντόμευσης.

Δείτε επίσης:  Επεξεργασία διαδραστικών πεδίων

Ιδιότητες πλαισίου ελέγχου

Γενική καρτέλα
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Στην καρτέλα Γενικά, μπορείτε να καθορίσετε τις γενικές ρυθμίσεις του πλαισίου ελέγχου (όνομα

πεδίου, αναδυόμενη συμβουλή, μέγεθος κλπ.).

Όνομα πεδίου - Αυτή είναι μια απαιτούμενη ιδιότητα. Θα εμφανίζεται πάνω από το πεδίο στη

λειτουργία επεξεργασίας φορμών. Κάθε πεδίο πρέπει να έχει ένα μοναδικό όνομα. Τα ονόματα

πεδίων δεν θα πρέπει να ξεκινούν ή να τελειώνουν με τελεία ή να περιέχουν δύο ή περισσότερες

συνεχόμενες τελείες.

Συμβουλή εργαλείου - Το κείμενο της συμβουλής που εμφανίζεται όταν καταδεικνύετε το πεδίο

στη λειτουργία  συμπλήρωσης.

Ενεργοποιημένο από προεπιλογή - Αν οριστεί αυτή η επιλογή, αυτό το πλαίσιο ελέγχου θα

χρησιμοποιείται από προεπιλογή.

Απαιτείται - Αν οριστεί αυτή η επιλογή, το πεδίο θα σημειωθεί ως απαιτούμενο .

Μόνο για ανάγνωση - Αν οριστεί αυτή η επιλογή, ο χρήστης δεν θα μπορεί να επεξεργαστεί το

πεδίο.

Πλάτος και Ύψος - Αυτά τα πλαίσια καθορίζουν το μέγεθος του πεδίου σε μονάδες που

επιλέγονται στο πλαίσιο Μονάδες. Το μέγεθος πεδίου δεν μπορεί να είναι 0.

 - Το πλάτος και το ύψος του πεδίου είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους.

 - Το πλάτος και το ύψος του πεδίου μπορούν να μεταβληθούν μόνο αναλογικά μεταξύ τους.

X και Υ - Αυτά τα πλαίσια περιέχουν τις οριζόντιες και κάθετες συντεταγμένες του πεδίου. Οι

συντεταγμένες αρχίζουν από την πάνω αριστερή γωνία της σελίδας.

Μονάδες - Οι μονάδες μέτρησης των διαστάσεων του πεδίου καθορίζονται στα πλαίσια Πλάτος

και Ύψος. Το πλάτος και το ύψος ενός πεδίου μπορούν να καθοριστούν σε εκατοστά, ίντσες ή

πόντους.
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Καρτέλα εμφάνισης

Στην καρτέλα Εμφάνιση, μπορείτε να καθορίσετε το πάχος και το χρώμα του πλαισίου, το χρώμα

γεμίσματος και το χρώμα του σημαδιού ελέγχου.

Χρώμα σημαδιού ελέγχου - Το χρώμα του σημαδιού ελέγχου μέσα στο πλαίσιο.

Χρώμα γεμίσματος - Το χρώμα γεμίσματος.

Χρώμα μολυβιάς - Το χρώμα του πλαισίου που περικλείει το πεδίο.

Πάχος - Το πάχος του πλαισίου που περικλείει το πεδίο.

Ορισμός ως προεπιλεγμένο στυλ - Οι τρέχουσες ρυθμίσεις θα χρησιμοποιηθούν για όσα νέα

πλαίσια ελέγχου δημιουργήσετε.
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Πλήκτρο ελέγχου

Κουμπί επιλογής επιτρέπει στον χρήστη να κάνει μόνο μία επιλογή από μια ομάδα διαθέσιμων

επιλογών.

Για να προσθέσετε πλήκτρα ελέγχου στη φόρμα σας:

1. Μεταβείτε στη λειτουργία επεξεργασίας φορμών .

2. Κάντε κλικ στο εργαλείο .

3. Κάντε κλικ εκεί όπου επιθυμείτε να προσθέσετε ένα πλήκτρο ελέγχου. Θα προστεθεί ένα

πλήκτρο ελέγχου προεπιλεγμένου μεγέθους. Συνεχίστε να κάνετε κλικ στη φόρμα για να

προσθέσετε τον απαιτούμενο αριθμό πλήκτρων ελέγχου.

 Θα πρέπει να προσθέσετε τουλάχιστον δύο πλήκτρα ελέγχου, επειδή, από την ίδια τη φύση

τους, τα πλήκτρα ελέγχου δίνουν στον χρήστη μια επιλογή ανάμεσα σε δύο ή περισσότερες

πολλαπλές επιλογές.

4. Κάντε κλικ στο εργαλείο  εκ νέου ή πατήστε το πλήκτρο Escγια να

σταματήσετε την προσθήκη πλήκτρων ελέγχου.

 Όλα τα πλήκτρα ελέγχου που προσθέτετε πριν από την απενεργοποίηση αυτού του

εργαλείου, θα σχηματίσουν μια κοινή ομάδα. Αν χρειάζεται να προσθέσετε κι άλλη ομάδα

πλήκτρων ελέγχου, επαναλάβετε τα βήματα 2 μέχρι 4.

Για να επεξεργαστείτε ένα πλήκτρο ελέγχου, κάντε δεξί κλικ σε εκείνο το πλήκτρο κι επιλέξτε

Ιδιότητες... από το μενού συντόμευσης.

Δείτε επίσης:  Επεξεργασία διαδραστικών πεδίων

131



153

ABBYY® FineReader PDF 15 Εγχειρίδιο χρήσης

Ιδιότητες πλήκτρου επιλογής

Γενική καρτέλα
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Στην καρτέλα Γενικά, μπορείτε να καθορίσετε τις γενικές ιδιότητες της ομάδας των πλήκτρων

ελέγχου (όνομα ομάδας, αναδυόμενη συμβουλή, μέγεθος κλπ.).

Όνομα ομάδας πλήκτρων επιλογής - Το όνομα της ομάδας που περιέχει αυτό το πλήκτρο

ελέγχου. Αυτό το όνομα θα προβάλλεται πάνω από όλα τα πλήκτρα ελέγχου σε αυτή την ομάδα

όταν μεταβαίνετε στη λειτουργία επεξεργασίας φόρμας. Αυτό είναι ένα απαιτούμενο πεδίο.

Μπορείτε να δημιουργήστε μια ομάδα πλήκτρων ελέγχου εισαγάγοντας ένα νέο όνομα σε αυτό

το πεδίο ή μπορείτε να επιλέξετε μια υπάρχουσα ομάδα από την αναπτυσσόμενη λίστα των

ομάδων.

Συμβουλή ομάδας πλήκτρων επιλογής - Το κείμενο της συμβουλής που εμφανίζεται όταν

καταδεικνύετε στο πεδίο στη λειτουργία συμπλήρωσης .

 Η ίδια συμβουλή θα προβάλλεται για όλα τα πλήκτρα ελέγχου στην ομάδα.

Όνομα πλήκτρου επιλογής - Αυτό είναι ένα απαιτούμενο πεδίο. Κάθε πλήκτρο ελέγχου πρέπει να

έχει ένα μοναδικό όνομα.

Ενεργοποιημένο από προεπιλογή - Αν οριστεί αυτή η επιλογή, αυτό το πλήκτρο ελέγχου θα

χρησιμοποιείται από προεπιλογή.

Απαιτείται - Αν οριστεί αυτή η επιλογή, ο χρήστης θα πρέπει  να επιλέξει ένα πλήκτρο ελέγχου

σε αυτή την ομάδα.

Μόνο για ανάγνωση - Αν οριστεί αυτή η επιλογή, ο χρήστης δεν θα έχει τη δυνατότητα να

επιλέξει ένα πλήκτρο ελέγχου σε αυτή την ομάδα.

Πλάτος και Ύψος - Αυτά τα πλαίσια καθορίζουν το μέγεθος του πεδίου σε μονάδες που

επιλέγονται στο πλαίσιο Μονάδες. Το μέγεθος πεδίου δεν μπορεί να είναι 0.
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 - Το πλάτος και το ύψος του πεδίου είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους.

 - Το πλάτος και το ύψος του πεδίου μπορούν να μεταβληθούν μόνο αναλογικά μεταξύ τους.

X και Υ - Αυτά τα πλαίσια περιέχουν τις οριζόντιες και κάθετες συντεταγμένες του πεδίου. Οι

συντεταγμένες αρχίζουν από την πάνω αριστερή γωνία της σελίδας.

Μονάδες - Οι μονάδες μέτρησης των διαστάσεων του πεδίου καθορίζονται στα πλαίσια Πλάτος

και Ύψος. Το πλάτος και το ύψος ενός πεδίου μπορούν να καθοριστούν σε εκατοστά, ίντσες ή

πόντους.

Καρτέλα εμφάνισης

Στην καρτέλα Εμφάνιση, μπορείτε να καθορίσετε το πάχος και το χρώμα του πινέλου, το χρώμα

γεμίσματος και το χρώμα της κουκκίδας.

Χρώμα κουκκίδας - Το χρώμα της κουκκίδας μέσα στο επιλεγμένο πλήκτρο ελέγχου.

Χρώμα γεμίσματος - Το χρώμα γεμίσματος.

Χρώμα μολυβιάς - Το χρώμα του πλαισίου που περικλείει το πλήκτρο ελέγχου.

Πάχος - Το πάχος του πλαισίου που περικλείει το πλήκτρο ελέγχου.

Ορισμός ως προεπιλεγμένο στυλ - Οι τρέχουσες ρυθμίσεις θα χρησιμοποιηθούν για όσα νέα

πλήκτρα ελέγχου δημιουργήσετε.
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Κουμπί

Πλήκτρο επιτρέπει στον χρήστη να εκκινήσει μια ενέργεια σχετιζόμενη με ένα συγκεκριμένο

κουμπί.

Για να προσθέσετε ένα κουμπί στη φόρμα σας, μεταβείτε στη λειτουργία επεξεργασίας φορμών και

κάντε κλικ στο εργαλείο . 

Δείτε επίσης:  Προσθήκη διαδραστικών πεδίων

Για να επεξεργαστείτε ένα κουμπί, κάντε δεξί κλικ στο κουμπί κι επιλέξτε Ιδιότητες... από το μενού

συντόμευσης.

Δείτε επίσης:  Επεξεργασία διαδραστικών πεδίων

Ιδιότητες κουμπιού

Γενική καρτέλα
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Στην καρτέλα Γενικά, μπορείτε να καθορίσετε τις γενικές ιδιότητες του κουμπιού (όνομα πεδίου,

κείμενο πεδίου, αναδυόμενη συμβουλή, μέγεθος κουμπιού κλπ.).

Όνομα πεδίου - Αυτή είναι μια απαιτούμενη ιδιότητα. Θα εμφανίζεται πάνω από το πεδίο στη

λειτουργία επεξεργασίας φορμών. Κάθε πεδίο πρέπει να έχει ένα μοναδικό όνομα. Τα ονόματα

πεδίων δεν θα πρέπει να ξεκινούν ή να τελειώνουν με τελεία ή να περιέχουν δύο ή περισσότερες

συνεχόμενες τελείες.

Συμβουλή εργαλείου - Το κείμενο της συμβουλής που εμφανίζεται όταν καταδεικνύετε το πεδίο

στη λειτουργία  συμπλήρωσης.

Κείμενο κουμπιού - Το κείμενο που θα εμφανίζεται στο κουμπί.

Μόνο για ανάγνωση - Αν οριστεί αυτή η επιλογή, ο χρήστης δεν θα έχει τη δυνατότητα να κάνει

κλικ στο κουμπί.

Πλάτος και Ύψος - Αυτά τα πλαίσια καθορίζουν το μέγεθος του κουμπιού σε μονάδες που

επιλέγονται στο πλαίσιο Μονάδες. Το μέγεθος κουμπιού δεν μπορεί να είναι 0.

 - Το πλάτος και το ύψος του κουμπιού είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους.

 - Το πλάτος και το ύψος του κουμπιού μπορούν να μεταβληθούν μόνο αναλογικά μεταξύ τους.

X και Υ - Αυτά τα πλαίσια περιέχουν τις οριζόντιες και κάθετες συντεταγμένες του κουμπιού. Οι

συντεταγμένες αρχίζουν από την πάνω αριστερή γωνία της σελίδας.

Μονάδες - Οι μονάδες μέτρησης των διαστάσεων του κουμπιού καθορίζονται στα πλαίσια

Πλάτος και Ύψος. Το πλάτος και το ύψος ενός κουμπιού μπορούν να καθοριστούν σε εκατοστά,

ίντσες ή πόντους.

129
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Καρτέλα εμφάνισης

Στην καρτέλα Εμφάνιση, μπορείτε να καθορίσετε το πάχος και το χρώμα του πλαισίου, το χρώμα

γεμίσματος, το μέγεθος και το χρώμα γραμματοσειράς.

Χρώμα γεμίσματος - Το χρώμα γεμίσματος.

Χρώμα μολυβιάς - Το χρώμα του πλαισίου που περικλείει το κουμπί.

Πάχος - Το πάχος του πλαισίου που περικλείει το κουμπί.

Χρώμα γραμματοσειράς - Το χρώμα του κειμένου στο κουμπί.

Όνομα γραμματοσειράς - Η γραμματοσειρά που θα χρησιμοποιηθεί για το κείμενο στο κουμπί.

Μέγεθος γραμματοσειράς - Το μέγεθος του κειμένου στο κουμπί.

Ορισμός ως προεπιλεγμένο στυλ - Οι τρέχουσες ρυθμίσεις θα χρησιμοποιηθούν για όσα νέα

κουμπιά δημιουργήσετε.

Καρτέλα ενεργειών



160

ABBYY® FineReader PDF 15 Εγχειρίδιο χρήσης

Στην καρτέλα Ενέργειες, μπορείτε να προσθέσετε, να διαγράψετε ή να τροποποιήσετε ενέργειες

που προκαλούνται από συγκεκριμένα συμβάντα λόγω της δραστηριότητας του χρήστη.

Ενέργειες καταγράφει όλες τις ενέργειες που προκλήθηκαν από συγκεκριμένη δραστηριότητα

του χρήστη.

Δημιουργία... προσθέτει μια νέα ενέργεια .

Επεξεργασία... τροποποιεί την επιλεγμένη ενέργεια.

Διαγραφή διαγράφει την επιλεγμένη ενέργεια.

Προσθήκη μιας νέας ενέργειας

160
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Για να προσθέσετε μια νέα ενέργεια για το κουμπί σας:

1. Μεταβείτε στη λειτουργία επεξεργασίας φορμών .

2. Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες για το επιθυμητό κουμπί και κάντε κλικ στην

καρτέλα Ενέργειες.

3. Κάντε κλικ στο Δημιουργία.... Αυτό θα ανοίξει το πλαίσιο διαλόγου Νέα ενέργεια.

4. Επιλέξτε ένα συμβάν που θα προκαλεί μια ενέργεια.

· Κλικ - Ο χρήστης κάνει κλικ στο κουμπί.

· Απόθεση - Ο χρήστης απελευθερώνει το αριστερό κουμπί του ποντικιού, ενώ ο δείκτης του

ποντικιού βρίσκεται πάνω από το κουμπί στη φόρμα.

· Πέρασμα ποντικιού - Ο χρήστης τοποθετεί το δείκτη του ποντικιού πάνω από το κουμπί

στη φόρμα.

· Απομάκρυνση ποντικιού - Ο χρήστης απομακρύνει το δείκτη του ποντικιού από το κουμπί

στη φόρμα.

· Εστίαση - Ο χρήστης τοποθετεί την εστίαση στο κουμπί χρησιμοποιώντας το πλήκτρο Tab.

· Εκτός Εστίασης - Ο χρήστης αφαιρεί την εστίαση από το κουμπί χρησιμοποιώντας το

πλήκτρο Tab.

5. Επιλέξτε μια ενέργεια  που θα προκληθεί από το συμβάν.
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6. Κάντε κλικ Αποθήκευση για να αποθηκεύσετε την ενέργεια. Η ενέργεια θα εμφανιστεί στο

τμήμα Ενέργειες του παραθύρου Ιδιότητες κουμπιού.

 Οι ενέργειες είναι ομαδοποιημένες ανά συμβάν. Ένα συμβάν μπορεί να ξεκινήσει μια

ακολουθία ενεργειών.

 Μπορείτε να μετακινήσετε ενέργειες ανάμεσα στις ομάδες με το ποντίκι.

7. Κάντε κλικ στο OK για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας.

Λίστα όλων των πιθανών ενεργειών
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· Προσθήκη σελίδων από σαρωτή ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου σάρωσης, όπου ο χρήστης

μπορεί να επιλέξει μια συσκευή σάρωσης και να καθορίσει παραμέτρους σάρωσης . Οι

πρόσφατα σαρωμένες σελίδες θα προσαρτηθούν στο τέλος του εγγράφου PDF. 

· Αποθήκευση φόρμας ως... ανοίγει το έγγραφο αποθηκεύοντας το πλαίσιο διαλόγου, όπου

ο χρήστης μπορεί να αποθηκεύσει τη φόρμα ως έγγραφο PDF, FDF, XFDF ή HTML. 

· Κλείσιμο εγγράφου κλείνει το τρέχον έγγραφο. 

· Εκτύπωση φόρμας... ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου εκτύπωσης .

· Έξοδος από την εφαρμογή κλείνει την τρέχουσα εφαρμογή. 

· Αναζήτηση εγγράφου... ανοίγει το παράθυρο αναζήτησης .

· Μετάβαση στην πρώτη σελίδα πηγαίνει στην πρώτη σελίδα του τρέχοντος εγγράφου. 

· Μετάβαση στην τελευταία σελίδα πηγαίνει στην τελευταία σελίδα του τρέχοντος

εγγράφου. 

· Μετάβαση στην επόμενη σελίδα πηγαίνει στην επόμενη σελίδα του τρέχοντος εγγράφου. 

· Μετάβαση στην προηγούμενη σελίδα πηγαίνει στην προηγούμενη σελίδα του τρέχοντος

εγγράφου. 

· Επιστροφή πηγαίνει στη σελίδα που ήταν ανοικτή προτού ο χρήστης ανοίξει την τρέχουσα

σελίδα.

· Μετάβαση προς τα εμπρός πηγαίνει στη σελίδα από την οποία ο χρήστης επέστρεψε στην

τρέχουσα.

· Επιλέξτε σελίδα για να μεταβείτε... ανοίγει ένα πλαίσιο διαλόγου όπου ο χρήστης μπορεί

να εισάγει τον αριθμό σελίδας που θέλει να ανοίξει. 

· Ορισμός προβολής μιας σελίδας μεταβαίνει σε Προβολή μίας σελίδας .

· Ορισμός προβολής δύο σελίδων μεταβαίνει σε Προβολή δύο σελίδων .

· Ορισμός κύλισης ανά μία σελίδα ενεργοποιεί Κύλιση μίας σελίδας .

· Ορισμός κύλισης ανά δύο σελίδες ενεργοποιεί Κύλιση δύο σελίδων .

· Μεγέθυνση στο 100% εμφανίζει το κείμενο στο πραγματικό του μέγεθος.

· Προσαρμογή σελίδας στην οθόνη κατά πλάτος προσαρμόζει τη σελίδα στην οθόνη

οριζόντια.

· Προσαρμογή σελίδας στην οθόνη εμφανίζει ολόκληρη τη σελίδα.
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· Προβολή/απόκρυψη συνημμένων ανοίγει το παράθυρο ΣΥΝΗΜΜΈΝΑ .

· Προβολή/απόκρυψη σελιδοδεικτών ανοίγει το παράθυρο ΣΕΛΙΔΟΔΕΊΚΤΕΣ .

· Προβολή/απόκρυψη παράθυρου σελίδων ανοίγει το παράθυρο ΣΕΛΊΔΕΣ .

· Προβολή/απόκρυψη ψηφιακών υπογραφών ανοίγει το παράθυρο ΨΗΦΙΑΚΈΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΈΣ .

· Είσοδος στη λειτουργία πλήρους οθόνης μεταβαίνει στην προβολή Πλήρης οθόνη .

· Δείτε τις ιδιότητες εγγράφου... ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες εγγράφου, όπου

μπορείτε να αναθεωρήσετε τα μεταδεδομένα του εγγράφου .

· Άνοιγμα αρχείου ανοίγει το έγγραφο που καθορίστηκε στο πλαίσιο Αρχείο. Κάντε κλικ στο

Αναζήτηση... για να επιλέξετε το έγγραφο που θέλετε να ανοίξετε.

· Ακολουθήστε τον σύνδεσμο ανοίγει τον σύνδεσμο που καθορίστηκε στο πλαίσιο

Σύνδεσμος.

· Επαναφορά φόρμας καθαρίζει τα δεδομένα από τα πεδία της τρέχουσας φόρμας.
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· Αποστολή φόρμας στέλνει τα δεδομένα της φόρμας στη διεύθυνση email ή στον server που

καθορίστηκε στο πλαίσιο Αποστολή σε. Στο πλαίσιο Μορφή αρχείου, μπορείτε να επιλέξετε

τη μορφή που θα χρησιμοποιηθεί όταν υποβάλλεται μια συμπληρωμένη φόρμα. Οι

ακόλουθες τέσσερις επιλογές είναι διαθέσιμες: PDF, FDF, XFDF ή HTML.

· Μετάβαση στη σελίδα ανοίγει τη σελίδα που καθορίστηκε στο πλαίσιο Αριθμός σελίδας.

· Εκτέλεση Javascript τρέχει τον κώδικα που έχει εισαχθεί στο πλαίσιο JavaScript.
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Αλλαγή ενέργειας

Για να αλλάξετε μια ενέργεια που σχετίζεται με ένα κουμπί:

1. Μεταβείτε στη λειτουργία επεξεργασίας φορμών .

2. Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες για το επιθυμητό κουμπί και κάντε κλικ στην

καρτέλα Ενέργειες.

3. Κάντε κλικ στην ενέργεια που θέλετε να αλλάξετε και στη συνέχεια κάντε κλικ στο

Επεξεργασία.... Αυτό θα ανοίξει το πλαίσιο διαλόγου Επεξεργασία ενέργειας.

4. Αλλάξτε τις τιμές στα πλαίσια Πρόκληση συμβάντος  και Ενέργεια .

5. Κάντε κλικ στο Αποθήκευση. Οι επιλογές που έχετε κάνει θα αντανακλώνται στο τμήμα

Ενέργειες του πλαισίου διαλόγου Ιδιότητες κουμπιού.

6. Κάντε κλικ στο OK για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας.
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Πεδίο υπογραφής

Πεδίο υπογραφής επιτρέπει στον χρήστη να βάλει την ψηφιακή υπογραφή του στο έγγραφο PDF.

Δείτε επίσης:  Ψηφιακή υπογραφή

Για να προσθέσετε ένα πεδίο υπογραφής στη φόρμα σας, μεταβείτε στη λειτουργία επεξεργασίας

φόρμας και κάντε κλικ στο εργαλείο . 

Δείτε επίσης:  Προσθήκη διαδραστικών πεδίων

Για να επεξεργαστείτε ένα πεδίο υπογραφής, κάντε δεξί κλικ στο πεδίο κι επιλέξτε Ιδιότητες... από

το μενού συντόμευσης.

Δείτε επίσης:  Επεξεργασία διαδραστικών πεδίων

Ιδιότητες πεδίου υπογραφής

Γενική καρτέλα

175
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Στην καρτέλα Γενικά, μπορείτε να καθορίσετε τις γενικές ρυθμίσεις του πεδίου υπογραφής

(όνομα πεδίου, αναδυόμενη συμβουλή, μέγεθος κλπ.).

Όνομα πεδίου - Αυτή είναι μια απαιτούμενη ιδιότητα. Θα εμφανίζεται πάνω από το πεδίο στη

λειτουργία επεξεργασίας φορμών. Κάθε πεδίο πρέπει να έχει ένα μοναδικό όνομα. Τα ονόματα

πεδίων δεν θα πρέπει να ξεκινούν ή να τελειώνουν με τελεία ή να περιέχουν δύο ή περισσότερες

συνεχόμενες τελείες.

Συμβουλή εργαλείου - Το κείμενο της συμβουλής που εμφανίζεται όταν καταδεικνύετε το πεδίο

στη λειτουργία  συμπλήρωσης.

Απαιτείται - Αν οριστεί αυτή η επιλογή, ο χρήστης θα πρέπει  να βάλει την ψηφιακή υπογραφή

του στο έγγραφο.

Μόνο για ανάγνωση - Αν οριστεί αυτή η επιλογή, ο χρήστης δεν θα μπορεί να επεξεργαστεί το

πεδίο.

Πλάτος και Ύψος - Αυτά τα πλαίσια καθορίζουν το μέγεθος του πεδίου σε μονάδες που

επιλέγονται στο πλαίσιο Μονάδες. Το μέγεθος πεδίου δεν μπορεί να είναι 0.

 - Το πλάτος και το ύψος του πεδίου είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους.

 - Το πλάτος και το ύψος του πεδίου μπορούν να μεταβληθούν μόνο αναλογικά μεταξύ τους.

X και Υ - Αυτά τα πλαίσια περιέχουν τις οριζόντιες και κάθετες συντεταγμένες του πεδίου. Οι

συντεταγμένες αρχίζουν από την πάνω αριστερή γωνία της σελίδας.

Μονάδες - Οι μονάδες μέτρησης των διαστάσεων του πεδίου καθορίζονται στα πλαίσια Πλάτος

και Ύψος. Το πλάτος και το ύψος ενός πεδίου μπορούν να καθοριστούν σε εκατοστά, ίντσες ή

πόντους.
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Καρτέλα εμφάνισης

 Στην καρτέλα Εμφάνιση, μπορείτε να καθορίσετε το πάχος και το χρώμα του πλαισίου και το

χρώμα γεμίσματος.

Χρώμα γεμίσματος - Το χρώμα γεμίσματος.

Χρώμα μολυβιάς - Το χρώμα του πλαισίου που περικλείει το πεδίο.

Πάχος - Το πάχος του πλαισίου που περικλείει το πεδίο.

Ορισμός ως προεπιλεγμένο στυλ - Οι τρέχουσες ρυθμίσεις θα χρησιμοποιηθούν για όσα πεδία

υπογραφής δημιουργήσετε.
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Πλαίσιο λίστας

Πλαίσιο λίστας επιτρέπει στον χρήστη να επιλέξει μία ή περισσότερες τιμές από μία λίστα.

Για να προσθέσετε ένα πλαίσιο λίστας στη φόρμα σας, μεταβείτε στη λειτουργία επεξεργασίας

φορμών και κάντε κλικ στο εργαλείο . 

Δείτε επίσης:  Προσθήκη διαδραστικών πεδίων

Για να επεξεργαστείτε ένα πλαίσιο λίστας, κάντε δεξί κλικ στο πλαίσιο λίστας και επιλέξτε

Ιδιότητες... από το μενού συντόμευσης.

Δείτε επίσης:  Επεξεργασία διαδραστικών πεδίων

Γενική καρτέλα

133
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Στην καρτέλα Γενικά, μπορείτε να καθορίσετε τις γενικές ρυθμίσεις του πλαισίου λίστας (όνομα

πεδίου, αναδυόμενη συμβουλή, μέγεθος κλπ.).

Όνομα πεδίου - Αυτή είναι μια απαιτούμενη ιδιότητα. Θα εμφανίζεται πάνω από το πεδίο στη

λειτουργία επεξεργασίας φορμών. Κάθε πεδίο πρέπει να έχει ένα μοναδικό όνομα. Τα ονόματα

πεδίων δεν θα πρέπει να ξεκινούν ή να τελειώνουν με τελεία ή να περιέχουν δύο ή περισσότερες

συνεχόμενες τελείες.

Συμβουλή εργαλείου - Το κείμενο της συμβουλής που εμφανίζεται όταν καταδεικνύετε το πεδίο

στη λειτουργία  συμπλήρωσης.

Απαιτείται - Αν οριστεί αυτή η επιλογή, το πεδίο θα σημειωθεί ως απαιτούμενο .

Μόνο για ανάγνωση - Αν οριστεί αυτή η επιλογή, ο χρήστης δεν θα μπορεί να επεξεργαστεί το

πεδίο.

Πλάτος και Ύψος - Αυτά τα πλαίσια καθορίζουν το μέγεθος του πεδίου σε μονάδες που

επιλέγονται στο πλαίσιο Μονάδες. Το μέγεθος πεδίου δεν μπορεί να είναι 0.

 - Το πλάτος και το ύψος του πεδίου είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους.

 - Το πλάτος και το ύψος του πεδίου μπορούν να μεταβληθούν μόνο αναλογικά μεταξύ τους.

X και Υ - Αυτά τα πλαίσια περιέχουν τις οριζόντιες και κάθετες συντεταγμένες του πεδίου. Οι

συντεταγμένες αρχίζουν από την πάνω αριστερή γωνία της σελίδας.

Μονάδες - Οι μονάδες μέτρησης των διαστάσεων του πεδίου καθορίζονται στα πλαίσια Πλάτος

και Ύψος. Το πλάτος και το ύψος ενός πεδίου μπορούν να καθοριστούν σε εκατοστά, ίντσες ή

πόντους.
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Καρτέλα εμφάνισης

Στην καρτέλα Εμφάνιση, μπορείτε να καθορίσετε το πάχος και το χρώμα του πλαισίου, το χρώμα

γεμίσματος, το μέγεθος και το χρώμα γραμματοσειράς.

Χρώμα γεμίσματος - Το χρώμα γεμίσματος.

Χρώμα μολυβιάς - Το χρώμα του πλαισίου που περικλείει το πεδίο.

Πάχος - Το πάχος του πλαισίου που περικλείει το πεδίο.

Χρώμα γραμματοσειράς - Το χρώμα των στοιχείων κειμένου που επιλέχθηκαν από τη λίστα.

Όνομα γραμματοσειράς - Τη γραμματοσειρά που θα χρησιμοποιηθεί για τα στοιχεία κειμένου

που επιλέχθηκαν από τη λίστα.

Μέγεθος γραμματοσειράς- Το μέγεθος των στοιχείων κειμένου που επιλέχθηκαν από τη λίστα.

Ορισμός ως προεπιλεγμένο στυλ - Οι τρέχουσες ρυθμίσεις θα χρησιμοποιηθούν για όσα νέα

πλαίσια λίστας δημιουργήσετε.

Καρτέλα στοιχείων λίστας
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Στην καρτέλα Αντικείμενα λίστας, μπορείτε να επεξεργαστείτε τη λίστα των στοιχείων

προσθέτοντας, διαγράφοντας ή τροποποιώντας στοιχεία. Μπορείτε επίσης να μετακινήσετε ένα

στοιχείο επάνω ή κάτω, να ορίσετε ένα στοιχείο ως προεπιλογή ή να επιτρέψετε στον χρήστη να

επιλέξει πολλαπλά στοιχεία από τη λίστα.

Αντικειμένα λίστας - Προβάλλει τα στοιχεία που θα εμφανίζονται στο πλαίσιο λίστας.

Προσθήκη - Προσθέτει ένα νέο στοιχείο στο τέλος της λίστας.

Επεξεργασία - Τροποποιεί το επιλεγμένο στοιχείο.

Διαγραφή - Διαγράφει το επιλεγμένο στοιχείο από τη λίστα.

 Για να διαγράψετε πολλαπλά στοιχεία, κάντε τους κλικ ένα προς ένα ενώ κρατάτε πατημένο το

πλήκτρο Ctrl και μετά κάντε κλικ στο Διαγραφή.

Ορισμός ως προεπιλογή- Ορίστε το επιλεγμένο στοιχείο ως προεπιλογή. Αν ο χρήστης καθαρίσει

τα δεδομένα από όλα τα πεδία , θα επανέλθει η προεπιλογή.

 Για να καθορίσετε ένα διαφορετικό στοιχείο ως προεπιλογή, κάντε κλικ σε εκείνο το στοιχείο και

μετά κάντε κλικ στο Ορισμός ως προεπιλογή.

Κατάρτγηση ορισμού ως προεπιλογή - Αφαιρεί την κατάσταση προεπιλεγμένου από το στοιχείο

που είχε προηγουμένως οριστεί ως προεπιλογή.

 Χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί αν δεν επιθυμείτε πλέον να προτείνετε μια προεπιλογή.

Επάνω - Μετακινεί το επιλεγμένο στοιχείο πιο πάνω στη λίστα.

Κάτω - Μετακινεί το επιλεγμένο στοιχείο πιο κάτω στη λίστα

Αποδοχή πολλαπλής επιλογής - Επιτρέπει στον χρήστη να επιλέξει πολλαπλά στοιχεία από τη

λίστα.
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Υπογραφή εγγράφων PDF

Το πρόγραμμα επεξεργασίας PDF σάς παρέχει τη δυνατότητα να εισάγετε ψηφιακή υπογραφή σε

έγγραφα και να επικυρώνετε οποιαδήποτε ψηφιακή υπογραφή σε ένα έγγραφο. Μπορείτε επίσης

να προσθέσετε κείμενο και υπογραφές σε μορφή εικόνας.

Περιεχόμενα κεφαλαίου

· Ψηφιακή υπογραφή

· Υπογραφή κειμένου

· Υπογραφή σε μορφή εικόνας

175
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Ψηφιακή υπογραφή

Το πρόγραμμα επεξεργασίας PDF σάς παρέχει τη δυνατότητα να εισάγετε ψηφιακή υπογραφή σε

έγγραφα και να επικυρώνετε οποιαδήποτε ψηφιακή υπογραφή σε ένα έγγραφο. Οι ψηφιακές

υπογραφές χρησιμοποιούνται για να προσδιοριστεί η ταυτότητα του ατόμου που υπέγραψε το

έγγραφο. Επιπλέον, οι ψηφιακές υπογραφές μπορούν να χρησιμοποιηθούν έτσι ώστε να

διασφαλίζεται ότι τα υπογεγραμμένα έγγραφα δεν έχουν τροποποιηθεί.

Για να υπογράψετε ένα έγγραφο:

1. Στην κύρια γραμμή εργαλείων, κάντε κλικ στο  > Προσθήκη ψηφιακής

υπογραφής....

2. Επιλέξτε την περιοχή στην οποία θέλετε να τοποθετηθεί η υπογραφή ή απλώς κάντε κλικ

στην επιθυμητή θέση.

3. Επιλέξτε το πιστοποιητικό που θα χρησιμοποιηθεί από την αναπτυσσόμενη λίστα

Υπογραφή ως. Για να προβάλετε τις ιδιότητες ενός πιστοποιητικού, επιλέξτε το και κάντε

κλικ στο Προβολή πιστοποιητικού....

 Εάν το πιστοποιητικό που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, δεν περιλαμβάνεται στη λίστα,

θα πρέπει να το εγκαταστήσετε. Για να εγκαταστήσετε ένα πιστοποιητικό, κάντε δεξιό

κλικ στην Εξερεύνηση των Windows, επιλέξτε Εγκατάσταση πιστοποιητικού στο μενού

συντόμευσης και ακολουθήστε τις οδηγίες στον Οδηγό εισαγωγής πιστοποιητικού.

4. Αν απαιτείται, χρησιμοποιήστε την αναπτυσσόμενη λίστα Αιτία για να καθορίσετε την

αιτία υπογραφής του εγγράφου. Τα πεδία Θέση και Επικοινωνία χρησιμοποιούνται για

να καθορίσουν την τοποθεσία όπου έχει υπογραφεί το έγγραφο και τα στοιχεία

επικοινωνίας σας αντίστοιχα. 

 Στο πεδίο Αιτία, μπορείτε είτε να επιλέξετε μια τιμή από την αναπτυσσόμενη λίστα ή

να εισαγάγετε ένα προσαρμοσμένο κείμενο.

5. Σε μια υπογραφή μπορούν επίσης να καθοριστούν τα ακόλουθα: η ημερομηνία και ώρα

υπογραφής, τα στοιχεία ιδιοκτήτη υπογραφής καθώς και το όνομα και ο αριθμός

έκδοσης του προγράμματος FineReader που χρησιμοποιήθηκε.

 Μπορείτε επίσης να επιλέξετε ποιες πληροφορίες προβάλλονται στην υπογραφή

αποεπιλέγοντας τα ονόματα των πεδίων που δεν επιθυμείτε να προβάλλονται. 

 Αν δεν επιθυμείτε να προβάλλονται τα ονόματα των πεδίων στην υπογραφή,

αποεπιλέξτε το Προβολή ετικετών.

6. Αν απαιτείται, κάντε κλικ στο Ρύθμιση διακομιστή χρονικής σήμανσης  και

καθορίστε τη διεύθυνση URL διακομιστή. Αν απαιτούνται διαπιστευτήρια εισόδου για

την ολοκλήρωση μιας σύνδεσης, εισαγάγετε όνομα χρήστη και κωδικό εισόδου.
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7. Πραγματοποιήστε την επιλογή Περιθώρια και φόντο για να προσθέσετε ένα πλαίσιο

και γκρι φόντο στην υπογραφή σας.

8. Επιλέξτε Προσθήκη προσαρμοσμένης εικόνας στην ψηφιακή υπογραφή αν θέλετε η

υπογραφή σας να περιλαμβάνει μια εικόνα. Στη συνέχεια, κάνετε κλικ στο κουμπί

Επιλογή εικόνας... για να μεταβείτε σε ένα αρχείο εικόνας. Η εικόνα θα εμφανιστεί στα

αριστερά της υπογραφής.

9. Κάντε κλικ στο Αποθήκευση και υπογραφή.

10. Αποθηκεύστε το έγγραφο.

Αυτό θα προσθέσει στο έγγραφο μια ψηφιακή υπογραφή με τις καθορισμένες παραμέτρους. 

Μια υπογραφή περιέχει πληροφορίες σχετικά με την έκδοση του εγγράφου κατά τη στιγμή της

υπογραφής. Εάν προσθέτετε μια νέα υπογραφή σε ένα ήδη υπογεγραμμένο έγγραφο, οι

υπογραφές που προστέθηκαν προηγουμένως θα εξακολουθούν να ισχύουν.

Για να προβάλετε τις ιδιότητες μιας υπογραφής σε ένα έγγραφο:

· Κάντε δεξί κλικ στην υπογραφή και επιλέξτε Προβολή ιδιοτήτων υπογραφής... στο

μενού συντόμευσης ή 

·  Κάντε διπλό κλικ στην υπογραφή στο παράθυρο ΨΗΦΙΑΚΈΣ ΥΠΟΓΡΑΦΈΣ.

Όταν ανοίγετε ένα έγγραφο PDF, το ABBYY FineReader επικυρώνει αυτόματα τις ψηφιακές

υπογραφές στο έγγραφο, εφόσον υπάρχουν. Τα αποτελέσματα επικύρωσης θα εμφανίζονται στο

παράθυρο ΨΗΦΙΑΚΈΣ ΥΠΟΓΡΑΦΈΣ το οποίο περιέχει επίσης λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά

με τις υπογραφές που χρησιμοποιούνται στο έγγραφο.

Για να διαγράψετε μια υπογραφή:

· Κάντε δεξί κλικ στην υπογραφή και επιλέξτε Αφαίρεση υπογραφής στο μενού

συντόμευσης.

 Μπορείτε να διαγράψετε μια υπογραφή από ένα έγγραφο μόνον εάν διαθέτετε το αντίστοιχο

ψηφιακό πιστοποιητικό.

 Μπορείτε να προσθέσετε περισσότερες από μία ψηφιακές υπογραφές σε ένα έγγραφο.
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Ρυθμίσεις διακομιστή χρονικής σήμανσης

Η χρήση χρονικών σημάνσεων μειώνει την πιθανότητα μια υπογραφή να είναι άκυρη. Η

επισήμανση ενός εγγράφου PDF με χρονική σήμανση απαιτεί σύνδεση με έναν διακομιστή

χρονικής σήμανσης. Για να ρυθμίσετε μια σύνδεση διακομιστή με χρονική σήμανση, κάντε κλικ

στο Ρύθμιση διακομιστή χρονικής σήμανσης και καθορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές

διακομιστή στο πλαίσιο διαλόγου που θα εμφανιστεί:

· Προεπιλογή για να χρησιμοποιήσετε τον προεπιλεγμένο διακομιστή χρονικής σήμανσης.

· Προσαρμογή για να καθορίστε τη διεύθυνση URL ενός προσαρμοσμένου διακομιστή χρονικής

σήμανσης. Αν απαιτούνται διαπιστευτήρια για την ολοκλήρωση μιας σύνδεσης σε εκείνο τον

διακομιστή, εισαγάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό εισόδου σας και κάντε κλικ στο ΟΚ.

Το όνομα χρήστη και ο κωδικός εισόδου σας θα κρυπτογραφηθούν και θα αποθηκευτούν στον

υπολογιστή σας σε έναν χώρο αποθήκευσης των Windows που ονομάζεται Διαπιστευτήρια των

Windows (Διαχείριση διαπιστευτηρίων > Διαπιστευτήρια των Windows). Δεν θα απαιτείται

να εισαγάγετε τα διαπιστευτήριά σας όταν θα συνδεθείτε στο διακομιστή για δεύτερη φορά.

Αυτό θα καθορίσει τον χρόνο του διακομιστή χρονικής σήμανσης στον οποίο υπογράφηκε το

έγγραφο μετά την υπογραφή του εγγράφου.
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Υπογραφή κειμένου

Το πρόγραμμα επεξεργασίας PDF σάς επιτρέπει να προσθέτετε υπογραφές κειμένου στα έγγραφα

PDF σας.

1.  Στη γραμμή εργαλείων Εργαλεία PDF επιλέξτε  > Δημιουργία υπογραφής

κειμένου....

 Εάν έχετε ήδη δημιουργήσει ορισμένες υπογραφές κειμένου, επιλέξτε μια υπογραφή

από τη λίστα των διαθέσιμων υπογραφών. Εναλλακτικά, κάντε κλικ στο κουμπί Άλλη

υπογραφή > Δημιουργία υπογραφής κειμένου....

2.  Στο πλαίσιο διαλόγου Δημιουργία υπογραφής κειμένου που ανοίγει, πληκτρολογήστε

κάποιο κείμενο για την υπογραφή.

3.  Αλλάξτε το στυλ της υπογραφής, εάν απαιτείται.

4. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

5.  Τοποθετήστε την υπογραφή σας στο σημείο που θέλετε να εμφανίζεται στη σελίδα.

6.  Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος της υπογραφής, να την περιστρέψετε ή να τη

μετακινήσετε σε άλλη θέση στο έγγραφο.

Με αυτή την ενέργεια, η υπογραφή κειμένου σας θα εμφανίζεται στο έγγραφο.

Επεξεργασία υπογραφών

1.  Στη γραμμή εργαλείων Εργαλεία PDF κάντε κλικ στο κουμπί  > Άλλη

υπογραφή > Διαχείριση υπογραφών....

2.  Στο πλαίσιο διαλόγου που ανοίγει, επιλέξτε μια υπογραφή και κάντε κλικ στο κουμπί

Επεξεργασία....

 Μπορείτε να επεξεργαστείτε τόσο υπογραφές κειμένου όσο και υπογραφές σε μορφή

εικόνας .

3. Στο πλαίσιο διαλόγου που ανοίγει, αλλάξτε τις παραμέτρους της υπογραφής σας και

κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

 Αν θέλετε να προσθέσετε την επεξεργασμένη υπογραφή στο έγγραφο, κάντε κλικ στο

κουμπί Χρήση και τοποθετήστε την υπογραφή σας στο σημείο που θέλετε να

εμφανίζεται στη σελίδα.

Διαγραφή υπογραφών

Για να διαγράψετε μια υπογραφή:

180



179

ABBYY® FineReader PDF 15 Εγχειρίδιο χρήσης

· Επιλέξτε την υπογραφή στο έγγραφο και πιέστε το πλήκτρο Del ή

· Κάντε δεξί κλικ στην υπογραφή στο έγγραφο και επιλέξτε Διαγραφή... στο μενού

συντόμευσης. 

Για να διαγράψετε μια υπογραφή από τη λίστα των διαθέσιμων υπογραφών:

1. Στη γραμμή εργαλείων Εργαλεία PDF επιλέξτε  > Άλλη υπογραφή >

Διαχείριση υπογραφών....

2. Στο πλαίσιο διαλόγου που ανοίγει, επιλέξτε την υπογραφή που θέλετε να διαγράψετε και

κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφή....

 Μπορείτε να διαγράψετε τόσο υπογραφές κειμένου όσο και υπογραφές σε μορφή

εικόνας .

Μπορείτε να προσθέσετε περισσότερες από μία υπογραφές σε ένα έγγραφο.
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Υπογραφή σε μορφή εικόνας

Το ABBYY FineReader σάς επιτρέπει να προσθέτετε υπογραφές σε μορφή εικόνας στα έγγραφα PDF

σας.

1.  Στη γραμμή εργαλείων Εργαλεία PDF κάντε κλικ στο κουμπί  > Δημιουργία

υπογραφής από εικόνα....

 Εάν έχετε ήδη δημιουργήσει ορισμένες υπογραφές, επιλέξτε μια υπογραφή από τη

λίστα των διαθέσιμων υπογραφών. Εναλλακτικά, κάντε κλικ στο κουμπί Άλλη υπογραφή

> Δημιουργία υπογραφής από εικόνα....

2.  Στο πλαίσιο διαλόγου Δημιουργία υπογραφής από εικόνα κάντε κλικ στο κουμπί

Άνοιγμα εικόνας για να επιλέξετε ένα αρχείο εικόνας ή κάντε κλικ στο κουμπί

Επικόλληση εικόνας από Πρόχειρο για να επικολλήσετε την υπογραφή που είναι

αποθηκευμένη αυτή τη στιγμή στο Πρόχειρο.

3. Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος της υπογραφής σας και να κάνετε το φόντο διαφανές.

4. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

5.  Τοποθετήστε την υπογραφή σας στο σημείο που θέλετε να εμφανίζεται στη σελίδα.

6.  Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος της υπογραφής, να την περιστρέψετε ή να τη

μετακινήσετε σε άλλη θέση στο έγγραφο.

Ως αποτέλεσμα, η υπογραφή σας σε μορφή εικόνας θα εμφανίζεται στο έγγραφο.

 Μπορείτε να προσθέσετε οποιονδήποτε αριθμό υπογραφών σε ένα έγγραφο.

Μπορείτε να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε μια υπογραφή σε μορφή εικόνας. Δείτε επίσης: 

Υπογραφή κειμένου . 

Προστασία εγγράφων PDF με κωδικούς πρόσβασης

Όταν δημιουργείτε ένα έγγραφο PDF, μπορείτε να ορίσετε κωδικούς πρόσβασης για την

προστασία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, επεξεργασία και εκτύπωση.

Περιεχόμενα κεφαλαίου

· Κωδικοί πρόσβασης και δικαιώματα

· Διαγραφή εμπιστευτικών πληροφοριών από έγγραφα PDF
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Κωδικοί πρόσβασης και δικαιώματα

Όταν δημιουργείτε ένα έγγραφο PDF  μπορείτε να ορίσετε κωδικούς πρόσβασης για την

προστασία του από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, επεξεργασία και εκτύπωση. Ένα έγγραφο PDF

μπορεί να προστατεύεται με έναν κωδικό πρόσβασης για άνοιγμα εγγράφου ή/και έναν κωδικό

πρόσβασης για τα δικαιώματα.

Εάν ένα έγγραφο PDF προστατεύεται από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, μπορεί να ανοίξει μόνο

μετά την καταχώριση του κωδικού πρόσβασης για άνοιγμα εγγράφου που ορίστηκε από τον

συντάκτη του εγγράφου. Εάν το έγγραφο προστατεύεται από μη εξουσιοδοτημένη επεξεργασία

και εκτύπωση, αυτές οι λειτουργίες θα είναι διαθέσιμες μόνο ύστερα από καταχώριση ενός

κωδικού πρόσβασης για τα δικαιώματα που ορίζει ο συντάκτης του εγγράφου. Ο κωδικός

πρόσβασης για τα δικαιώματα μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για το άνοιγμα ενός

προστατευμένου εγγράφου PDF.

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να προστατέψετε ένα έγγραφο με κωδικό πρόσβασης.

1. Κάντε κλικ στο κουμπί  στη γραμμή εργαλείων Εργαλεία

PDF ή κάντε κλικ στο κουμπί Εργαλεία > Ρυθμίσεις ασφαλείας.

Το πλαίσιο διαλόγου Ρυθμίσεις ασφαλείας θα ανοίξει.

2. Εάν θέλετε να προστατεύσετε το έγγραφό σας από μη εξουσιοδοτημένο άνοιγμα, ορίστε

την επιλογή Περιορισμός πρόσβασης με κωδικό ανοίγματος εγγράφου.

3. Πληκτρολογήστε έναν κωδικό πρόσβασης για άνοιγμα εγγράφου και επιβεβαιώστε τον.

 Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την επιλογή Απόκρυψη χαρακτήρων. Στην

περίπτωση αυτή, οι χαρακτήρες που πληκτρολογείτε θα εμφανίζονται στην οθόνη και

δεν θα χρειάζεται να πληκτρολογήσετε ξανά τον κωδικό πρόσβασής σας.

4. Εάν θέλετε να εμποδίσετε την μη εξουσιοδοτημένη εκτύπωση, επεξεργασία ή αντιγραφή

του εγγράφου σας, ορίστε την επιλογή Περιορισμός εκτύπωσης και επεξεργασίας με

κωδικό εγκρίσεων.

5. Πληκτρολογήστε έναν κωδικό πρόσβασης για τα δικαιώματα και επιβεβαιώστε τον.

 Ο κωδικός πρόσβασης για άνοιγμα εγγράφου και ο κωδικός πρόσβασης για τα

δικαιώματα πρέπει να είναι διαφορετικοί.

6. Από την αναπτυσσόμενη λίστα Εκτύπωση επιλέξτε μια ανάλυση εκτύπωσης για το

έγγραφό σας.

7. Από την αναπτυσσόμενη λίστα Επεξεργασία επιλέξτε επιτρεπόμενες λειτουργίες

επεξεργασίας.

8. Εάν θέλετε να επιτρέπεται σε άλλους χρήστες να αντιγράφουν και να επεξεργάζονται το

περιεχόμενο του εγγράφου σας, επιλέξτε τις αντίστοιχες επιλογές.
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9. Επιλέξτε ένα επίπεδο κρυπτογράφησης και στοιχεία για κρυπτογράφηση.

10. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε ξανά τους κωδικούς πρόσβασης. Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις

αλλαγές στο ανοικτό έγγραφο ή να δημιουργήσετε ένα νέο.



183

ABBYY® FineReader PDF 15 Εγχειρίδιο χρήσης

Διαγραφή εμπιστευτικών πληροφοριών από έγγραφα PDF

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα επεξεργασίας PDF για να διαγράψετε εμπιστευτικές

πληροφορίες από τα έγγραφα PDF προτού τα δημοσιεύσετε. Έχετε τη δυνατότητα να επιμεληθείτε

τόσο το κείμενο όσο και τις εικόνες.

1. Στη γραμμή εργαλείων Εργαλεία PDF κάντε κλικ στο κουμπί

 ή κάντε κλικ στο βέλος που βρίσκεται δίπλα σε αυτό το

εργαλείο και επιλέξτε Λειτουργία επιμέλειας έκδοσης.

2. Εάν θέλετε να αλλάξετε το χρώμα των ορθογωνίων που θα βαφτεί πάνω από το

αναθεωρημένο κείμενο, κάντε κλικ σε ένα από τα επτά πλαίσια χρωμάτων στη γραμμή

εργαλείων ή κάντε κλικ στο βέλος και επιλέξτε οποιοδήποτε άλλο χρώμα επιθυμείτε από

την παλέτα. Για ακόμη περισσότερα χρώματα, κάντε κλικ στο κουμπί Περισσότερα

χρώματα....

3. Επιλέξτε το κείμενο ή/και τις εικόνες που θέλετε να αφαιρέσετε.

Το επιλεγμένο περιεχόμενο θα καταργηθεί από το έγγραφο και οι αντίστοιχες εμφανίσεις του

θα εμφανίζονται με το χρώμα της επιλογής σας.

Μπορείτε να διαγράψετε αντικείμενα και δεδομένα που δεν εμφανίζονται στο σώμα κειμένου του

εγγράφου σας (π.χ. σχόλια, σημειώσεις, σελιδοδείκτες, συνημμένα, τα μεταδεδομένα, κ.λπ.):

1. Κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο κουμπί  και επιλέξτε

Διαγραφή αντικειμένων και δεδομένων....

2. Στο πλαίσιο διαλόγου που ανοίγει, επιλέξτε τα αντικείμενα και τα δεδομένα που θέλετε

να αφαιρέσετε και κάντε κλικ στο κουμπί Εφαρμογή.

 Το ABBYY FineReader σάς επιτρέπει επίσης να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα Αναζήτηση για

να καταργήσετε ευαίσθητα δεδομένα. Δείτε επίσης: Αναζήτηση και απόκρυψη .71
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Δημιουργία εγγράφων PDF

Περιεχόμενα κεφαλαίου

· Δημιουργία εγγράφων PDF από επιλεγμένες σελίδες

· Χρήση εικονικού εκτυπωτή για δημιουργία εγγράφων PDF

 Για λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με τη δημιουργία εγγράφων PDF από αρχεία, σαρώσεις, ή

ψηφιακές φωτογραφίες, δείτε: Δημιουργία εγγράφων PDF  και Σάρωση σε PDF .

Δημιουργία εγγράφων PDF από επιλεγμένες σελίδες

Το πρόγραμμα επεξεργασίας PDF σάς επιτρέπει να δημιουργείτε έγγραφα PDF από επιλεγμένες

σελίδες.

1. Στο ΣΕΛΊΔΕΣ παράθυρο επιλέξτε τις σελίδες από τις οποίες θέλετε να δημιουργήσετε ένα

PDF.

2. Κάντε δεξί κλικ στις σελίδες και κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία PDF από

επιλεγμένες σελίδες στο μενού συντόμευσης.

3. Το έγγραφο που δημιουργείται θα ανοίξει σε ένα νέο παράθυρο του προγράμματος

επεξεργασίας PDF.

Χρήση εικονικού εκτυπωτή για δημιουργία εγγράφων PDF

Μπορείτε να δημιουργήσετε έγγραφα PDF από οποιαδήποτε εφαρμογή σάς επιτρέπει να επιλέξετε

εκτυπωτή. Θα χρησιμοποιηθεί PDF-XChange 5.0 για ABBYY FineReader 15.

1. Ανοίξτε ένα έγγραφο από το οποίο θέλετε να δημιουργήσετε ένα PDF.

2. Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου με τις επιλογές εκτύπωσης.

3. Στη λίστα των διαθέσιμων εκτυπωτών, επιλέξτε PDF-XChange 5.0 για ABBYY

FineReader 15.

4. Εάν απαιτείται, κάντε κλικ στο κουμπί Ρυθμίσεις εκτυπωτή... και προσαρμόστε τις

ρυθμίσεις δημιουργίας PDF.

5. Κάντε κλικ στο κουμπί Εκτύπωση για να αρχίσετε τη δημιουργία ενός εγγράφου PDF.

6. Στο πλαίσιο διαλόγου που ανοίγει, μπορείτε να αλλάξετε το όνομα και τη θέση του

αρχείου, να ανοίξετε το έγγραφο για προβολή μετά την αποθήκευση ή να στείλετε το

έγγραφο μέσω e-mail. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε το έγγραφο PDF που

δημιουργείται σε ένα υπάρχον έγγραφο PDF επιλέγοντας Προσθήκη αρχείων σε PDF.

184
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Αποθήκευση και εξαγωγή εγγράφων PDF

Το πρόγραμμα επεξεργασίας PDF σάς επιτρέπει να αποθηκεύετε, να εκτυπώνετε και να στέλνετε

μέσω e-mail έγγραφα PDF ή να τα στέλνετε στο πρόγραμμα επεξεργασίας OCR για περαιτέρω

επεξεργασία.

Περιεχόμενα κεφαλαίου

· Αποθήκευση εγγράφων PDF

· Αποθήκευση σε PDF/A

· Αποθήκευση σε άλλες μορφές

· Μείωση του μεγέθους των εγγράφων PDF

· Αποστολή εγγράφων PDF στο πρόγραμμα επεξεργασίας OCR

· Αποστολή εγγράφων PDF μέσω e-mail

· Εκτύπωση εγγράφων PDF

186
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Αποθήκευση εγγράφων PDF

Το πρόγραμμα επεξεργασίας PDF σάς επιτρέπει να αποθηκεύετε ολόκληρα έγγραφα PDF ή μόνο

επιλεγμένες σελίδες. Είναι διαθέσιμες διάφορες επιλογές αποθήκευσης.

· Για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές που έχετε κάνει στο τρέχον έγγραφο PDF, επιλέξτε

Αρχείο > Αποθήκευση. Εναλλακτικά, κάντε κλικ στο κουμπί  στην κύρια γραμμή

εργαλείων.

· Για να αποθηκεύσετε το τρέχον έγγραφο PDF με διαφορετικό όνομα ή σε διαφορετικό

φάκελο, επιλέξτε Αρχείο > Αποθήκευση ως > Έγγραφο PDF.... Εναλλακτικά, κάντε κλικ

στο κουμπί  στην κύρια γραμμή εργαλείων και, στη συνέχεια,

επιλέξτε Έγγραφο PDF....

· Για να αποθηκεύσετε το έγγραφό σας ως έγγραφο PDF, όπου οι χρήστες θα είναι σε θέση

να επιλέγουν, να αντιγράφουν και να επεξεργάζονται περιεχόμενο, επιλέξτε Αρχείο >

Αποθήκευση ως > Έγγραφο PDF με δυνατότητα αναζήτησης. Εναλλακτικά, κάντε κλικ

στο κουμπί Αποθήκευση ως στην κύρια γραμμή εργαλείων και, στη συνέχεια, επιλέξτε

Έγγραφο PDF με δυνατότητα αναζήτησης.

Με αυτή την ενέργεια, το έγγραφο PDF σας θα μετατραπεί σε PDF με δυνατότητα

αναζήτησης χρησιμοποιώντας τις επιλογές αποθήκευσης που είναι επιλεγμένες τη

δεδομένη στιγμή. Για να αλλάξετε τις επιλογές αποθήκευσης, κάντε κλικ στο κουμπί

Επιλογές... στο πλαίσιο διαλόγου αποθήκευσης και επιλέξτε τις επιθυμητές ρυθμίσεις

αποθήκευσης στην καρτέλα PDF .

· Για να αποθηκεύσετε ένα έγγραφο PDF χωρίς επίπεδο κειμένου (τέτοια έγγραφα PDF δεν

παρέχουν δυνατότητα αναζήτησης και το περιεχόμενό τους δεν μπορεί να επιλεγεί, να

αντιγραφεί ή να υποβληθεί σε επεξεργασία) επιλέξτε Αρχείο > Αποθήκευση ως >

Έγγραφο PDF μόνο εικόνας. Εναλλακτικά, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση ως στην

κύρια γραμμή εργαλείων και, στη συνέχεια, επιλέξτε Έγγραφο PDF μόνο εικόνας.

Με αυτή την ενέργεια, το έγγραφο PDF σας θα μετατραπεί σε PDF μόνο εικόνας

χρησιμοποιώντας τις επιλογές αποθήκευσης που είναι επιλεγμένες τη δεδομένη στιγμή.

Για να αλλάξετε τις επιλογές αποθήκευσης, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές... στο πλαίσιο

διαλόγου αποθήκευσης και επιλέξτε τις επιθυμητές ρυθμίσεις αποθήκευσης στην καρτέλα

PDF  .

 Για να μετατρέψετε μόνο μερικές σελίδες ενός εγγράφου, στο παράθυρο ΣΕΛΊΔΕΣ επιλέξτε

τις σελίδες που θέλετε να αποθηκεύσετε και κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση ως στο

μενού συντόμευσης.
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Αποθήκευση σε PDF/A

Το πρόγραμμα επεξεργασίας PDF σάς επιτρέπει να αποθηκεύετε έγγραφα σε μορφή PDF/A, που

προορίζεται για μακροχρόνια αποθήκευση. 

Τα έγγραφα σε μορφή PDF/A περιέχουν όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για τη σωστή

εμφάνιση τους:

· Όλες οι γραμματοσειρές είναι ενσωματωμένες στο έγγραφο (εκτός από μη ορατό

κείμενο).

· Χρησιμοποιούνται μόνο γραμματοσειρές με δυνατότητα ενσωμάτωσης.

· Τα χρώματα εμφανίζονται σωστά ανεξάρτητα από τη συσκευή.

· Τα μεταδεδομένα που χρησιμοποιούνται στο έγγραφο συμμορφώνονται με τα ισχύοντα

πρότυπα.

Δεν υποστηρίζονται τα ακόλουθα:

· ήχος, βίντεο και αντικείμενα 3D

· δέσμες ενεργειών

· κρυπτογράφηση

· συνδέσεις σε εξωτερικό περιεχόμενο

· περιεχόμενο προστατευμένο με πνευματικά δικαιώματα (π.χ. LZW).

Για να αποθηκεύσετε ένα έγγραφο PDF σε μορφή PDF/Α:

1. Κάντε κλικ στο κουμπί Αρχείο > Αποθήκευση ως > Έγγραφο PDF.... Εναλλακτικά, κάντε

κλικ στο κουμπί  στην κύρια γραμμή εργαλείων και, στη συνέχεια,

επιλέξτε Έγγραφο PDF....

2. Στο πλαίσιο διαλόγου που ανοίγει, καθορίστε ένα όνομα και μια θέση για το έγγραφό

σας.

3. Επιλέξτε Δημιουργία PDF/A και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια έκδοση PDF/A  από την

αναπτυσσόμενη λίστα.

4. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση. 

 Μπορείτε να δημιουργήσετε έγγραφα συμβατά με τη μορφή PDF/A από διάφορες μορφές. Δείτε

επίσης:  Δημιουργία εγγράφων PDF .

Εκδόσεις PDF/A
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PDF/A-1 PDF/A-2 PDF/A-3

B, A B, A, U B, A, U

· 2005: Η μορφή PDF/A-1 βασίζεται σε PDF 1.4 και υποστηρίζει τις ακόλουθες δυνατότητες:

o A – accessible – (προσβάσιμη) πρόσθετες απαιτήσεις εγγράφου (ετικέτες)

o B – basic – (βασική) βασικό επίπεδο συμβατότητας

ISO 19005-1:2005 (Cor 1: 2007, Cor 2: 2011).

· 2011: Η μορφή PDF/A-2 βασίζεται σε PDF 1.7 και υποστηρίζει πρόσθετες δυνατότητες:

o U - Unicode

o  Συμπίεση JPEG2000

o διαφάνεια

o συνημμένα PDF/A

o ψηφιακές υπογραφές

ISO 19005-2:2011.

· 2012: Η μορφή PDF/A-3 υποστηρίζει πρόσθετα χαρακτηριστικά:

o συνημμένα αρχείου σε οποιαδήποτε μορφή

ISO 19005-3:2012.
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Αποθήκευση σε άλλες μορφές

Το πρόγραμμα επεξεργασίας PDF σάς επιτρέπει να αποθηκεύετε ολόκληρα έγγραφα PDF ή

μεμονωμένες σελίδες σε διάφορες μορφές: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint,

HTML, μορφές εικόνας και πολλά άλλα.

1. Κάντε κλικ στο κουμπί Αρχείο > Αποθήκευση ως και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην

επιθυμητή μορφή. Εναλλακτικά, κάντε κλικ στο κουμπί  και, στη

συνέχεια, κάντε κλικ στην επιθυμητή μορφή. 

2. Στο πλαίσιο διαλόγου που ανοίγει, καθορίστε ένα όνομα και μια θέση για το έγγραφό

σας.

3. Ανοίξτε την αναπτυσσόμενη λίστα δίπλα στο Επιλογές αρχείου και καθορίστε εάν

θέλετε να δημιουργήσετε ένα αρχείο για όλες τις σελίδες ή ένα ξεχωριστό αρχείο για

κάθε σελίδα.

4. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση. 

5. Με αυτή την ενέργεια, το έγγραφο PDF σας θα μετατραπεί σε μορφή της επιλογής σας

χρησιμοποιώντας τις επιλογές αποθήκευσης που είναι επιλεγμένες τη δεδομένη στιγμή. 

Για να αλλάξετε τις επιλογές αποθήκευσης, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές... στο πλαίσιο

διαλόγου αποθήκευσης και ενεργοποιήστε τις επιλογές αποθήκευσης που επιθυμείτε.

Εναλλακτικά, κάντε κλικ στο κουμπί Εργαλεία > Επιλογές... > Ρυθμίσεις μορφής . Το

πλαίσιο διαλόγου επιλογών θα ανοίξει, προβάλλοντας την καρτέλα της μορφής που

επιλέξατε.

 Για να μετατρέψετε μόνο μερικές από τις σελίδες του εγγράφου, στο παράθυρο ΣΕΛΊΔΕΣ

επιλέξτε τις σελίδες που θέλετε να μετατρέψετε, κάντε δεξί κλικ πάνω τους και επιλέξτε

Αποθήκευση ως στο μενού συντόμευσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ σε μια μορφή

εξόδου.

 Μπορείτε να μετατρέψετε αρχεία PDF και εικόνας σε έγγραφα σε διάφορες μορφές. Δείτε

επίσης:  Δημιουργία εγγράφων του Microsoft Word , Δημιουργία εγγράφων του Microsoft Excel

 και Άλλες μορφές .
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Μείωση του μεγέθους των εγγράφων PDF

Τα έγγραφα PDF που περιέχουν εικόνες σελίδας ή πολλές εικόνες μπορεί να είναι πολύ μεγάλα. Το

πρόγραμμα επεξεργασίας PDF σάς παρέχει τη δυνατότητα να μειώσετε το μέγεθος τέτοιων

εγγράφων.

1. Κάντε κλικ στο κουμπί Αρχείο > Μείωση μεγέθους αρχείου....

2. Στο πλαίσιο διαλόγου που ανοίγει, είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες επιλογές:

· Ποιότητα εικόνας - Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή, εάν θέλετε να μειώσετε το

μέγεθος του αρχείου, μειώνοντας την ποιότητα των εικόνων μέσα στο έγγραφο.

· Χρήση συμπίεσης MRC (καθορίστε τις γλώσσες OCR παρακάτω) - Ενεργοποιήστε

αυτή την επιλογή, εάν θέλετε να εφαρμόσετε τον αλγόριθμο συμπίεσης MRC σε

αναγνωρισμένες σελίδες, ο οποίος μειώνει σημαντικά το μέγεθος του αρχείου,

διατηρώντας παράλληλα την οπτική ποιότητα των εικόνων της σελίδας.

· Γλώσσες OCR - Βεβαιωθείτε ότι επιλέγετε τις κατάλληλες γλώσσες OCR.

3. Κάντε κλικ στο κουμπί Εφαρμογή.

Το συμπιεσμένο έγγραφο PDF που δημιουργείται θα ανοίξει σε νέο παράθυρο.
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Αποστολή εγγράφων PDF στο πρόγραμμα επεξεργασίας OCR

Το πρόγραμμα επεξεργασίας PDF σάς επιτρέπει να στέλνετε έγγραφα στο πρόγραμμα

επεξεργασίας OCR,  στο οποίο μπορείτε να σχεδιάσετε περιοχές αναγνώρισης, να ελέγξετε το

αναγνωρισμένο κείμενο, να εκπαιδεύσετε το πρόγραμμα να αναγνωρίζει μη τυποποιημένες

γραμματοσειρές και χαρακτήρες και να χρησιμοποιήσετε άλλες προηγμένες δυνατότητες που

προσφέρονται από το ABBYY FineReader.

· Για να στείλετε ένα έγγραφο PDF στο πρόγραμμα επεξεργασίας OCR, κάντε κλικ στο βέλος

δίπλα στο κουμπί  και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αναγνώριση και

επαλήθευση στον Επεξεργαστή OCR.

· Για να στείλετε μόνο μερικές σελίδες του εγγράφου στο πρόγραμμα επεξεργασίας OCR,

στο παράθυρο ΣΕΛΊΔΕΣ επιλέξτε τις σελίδες που θέλετε να στείλετε, κάντε δεξί κλικ

επάνω τους και επιλέξτε Αποστολή επιλεγμένων σελίδων στον Επεξεργαστή OCR στο

μενού συντόμευσης.

 Όταν στέλνετε το έγγραφο πίσω στο πρόγραμμα επεξεργασίας OCR, ορισμένα από αυτά

τα αντικείμενα εγγράφου θα χαθούν:

· συνημμένα

· σελιδοδείκτες

· σχόλια

· σημειώσεις

 Μόλις τελειώσετε την εργασία σας με το έγγραφο στο πρόγραμμα επεξεργασίας OCR,

μπορείτε να το στείλετε πίσω στο πρόγραμμα επεξεργασίας PDF. Για να το κάνετε αυτό,

κάντε κλικ στο βέλος που βρίσκεται δίπλα στο κουμπί  και, στη συνέχεια,

επιλέξτε Αποστολή στον Επεξεργαστή PDF.... Εναλλακτικά, κάντε κλικ στο κουμπί Αρχείο >

Αποστολή προς > Επεξεργαστής PDF....

197



192

ABBYY® FineReader PDF 15 Εγχειρίδιο χρήσης

Αποστολή εγγράφων PDF μέσω e-mail

Το πρόγραμμα επεξεργασίας PDF σάς επιτρέπει να στέλνετε έγγραφα PDF μέσω e-mail.

1. Κάντε κλικ στο κουμπί  στην κύρια γραμμή εργαλείων ή επιλέξτε Αρχείο >

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο....

2. Στο πλαίσιο διαλόγου που ανοίγει, αλλάξτε το όνομα του εγγράφου, εάν απαιτείται.

3. Επιλέξτε τις σελίδες που θέλετε να στείλετε μέσω e-mail.

4. Κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Δημιουργείται ένα μήνυμα e-mail και το έγγραφο PDF επισυνάπτεται στο μήνυμα αυτό.

Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση του παραλήπτη και στείλτε το μήνυμα.
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Εκτύπωση εγγράφων PDF

Το πρόγραμμα επεξεργασίας PDF σάς επιτρέπει να εκτυπώνετε έγγραφα PDF. Πριν από την

εκτύπωση, βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος με έναν τοπικό εκτυπωτή ή

εκτυπωτή δικτύου και ότι τα προγράμματα οδήγησης για τον συγκεκριμένο εκτυπωτή είναι

εγκατεστημένα.

1. Κάντε κλικ στο κουμπί  στην κύρια γραμμή εργαλείων ή επιλέξτεΑρχείο >

Εκτύπωση....

2. Στο πλαίσιο διαλόγου που ανοίγει, επιλέξτε τις ακόλουθες ρυθμίσεις εκτύπωσης:

· Εκτυπωτής - Επιλέξτε μία από τις διαθέσιμες συσκευές εκτύπωσης.

· Αντίγραφα - Καθορίστε τον αριθμό των αντιγράφων που θα εκτυπωθούν.

· Σελίδες για εκτύπωση - Καθορίστε τις σελίδες για εκτύπωση (μπορείτε να επιλέξετε

να εκτυπώσετε όλες τις σελίδες, επιλεγμένες σελίδες ή μια περιοχή σελίδων).

· Ρύθμιση σελίδας - Καθορίστε το μέγεθος και τον προσανατολισμό του χαρτιού.

· Κλίμακα και θέση - Καθορίστε τον αριθμό των σελίδων εγγράφου για να τις

τοποθετήσετε σε μια εκτυπωμένη σελίδα και άλλες ρυθμίσεις εκτύπωσης, όπως την

κλιμάκωση εικόνας και την εκτύπωση διπλής όψης.

· Ασπρόμαυρο - Ορίστε αυτή την επιλογή, εάν θέλετε να εκτυπώσετε το έγγραφό σας

σε μαύρο και άσπρο.

· Εκτύπωση σε αρχείο - Ορίστε αυτή την επιλογή, εάν θέλετε να αποθηκεύσετε όλες τις

σελίδες του εγγράφου σε ένα αρχείο. 

· Εκτύπωση σχολίων και σημάνσεων - Ορίστε αυτή την επιλογή, εάν θέλετε να

εκτυπώσετε τα σχόλια.

3. Κάντε κλικ στο κουμπί Εκτύπωση.

Διαχωρισμός εγγράφων PDF
Ο Επεξεργαστής PDF σας επιτρέπει να διαχωρίσετε ένα έγγραφο PDF σε περισσότερα έγγραφα

μικρότερου μεγέθους. Μπορείτε να διαχωρίσετε ένα έγγραφα κατά μέγεθος αρχείου, πλήθος

σελίδων ή σελιδοδείκτες πρώτου επιπέδου.

Περιεχόμενα κεφαλαίου:

· Διαχωρισμός κατά μέγεθος αρχείου

· Διαχωρισμός κατά πλήθος σελίδων

· Διαχωρισμός κατά σελιδοδείκτες
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Διαχωρισμός κατά μέγεθος αρχείου

Για να διαχωρίσετε ένα έγγραφο PDF κατά μέγεθος, κάντε τα ακόλουθα:

1. Χρησιμοποιήστε τον Επεξεργαστή PDF για να ανοίξετε το έγγραφο και, στη συνέχεια, επιλέξτε

Αρχείο >Διαχωρισμός Εγγράφου...

2. Στο πλαίσιο διαλόγου που ανοίγει:

a. Επιλέξτε Μέθοδος διαχωρισμού > Κατά μεγέθος αρχείου.

b. Καθορίστε το Μέγεθος αρχείου, το οποίο είναι το μέγιστο επιτρεπτό μέγεθος αρχείου για

κάθε νέο έγγραφο.

 Το καθορισμένο μέγεθος αρχείου θα πρέπει να είναι μικρότερο από το μέγεθος του

αρχικού αρχείου.

 Το μέγεθος του νέου εγγράφου μπορεί να προκύψει μεγαλύτερο από το καθορισμένο

μέγεθος αναλόγως των περιεχομένων του εγγράφου PDF (π.χ. όταν το έγγραφο περιέχει

μεγάλο αριθμό εικόνων, γραμματοσειρών, διαδραστικών φορμών κλπ.).

c. Αλλάξτε το Όνομα αρχείου, αν απαιτείται. Τα ονόματα όλων των νέων εγγράφων είναι

αριθμημένα στο τέλος, προκειμένου να διατηρηθούν μοναδικά. Ενεργοποιήστε την

αρίθμηση πριν ή μετά από το όνομα και καθορίστε τον αριθμό ψηφίων.

 Π.χ. οι παράμετροι "Όνομα: Document, Αρίθμηση: Μετά από το όνομα, Αριθμός ψηφίων:

3" θα παράξουν τα ακόλουθα ονόματα εγγράφων: Document001.pdf, Document002.pdf,

Document003.pdf, κλπ.

 Από προεπιλογή, χρησιμοποιείται το όνομα του αρχικού εγγράφου.

d. Αποθηκεύστε τα νέα έγγραφα στον αρχικό φάκελο εγγράφου ή καθορίστε μια διαφορετική

τοποθεσία.

 Τα συνημμένα αρχεία θα σταλθούν σε έναν ξεχωριστό φάκελο με το όνομα Συνημμένα

στον ίδιο κατάλογο. Οι σελιδοδείκτες δεν διατηρούνται στα νέα έγγραφα.

3. Κάντε κλικ στο Διαχωρισμός.

Μόλις θα έχει ολοκληρωθεί ο διαχωρισμός, ο φάκελος που περιέχει τα νέα αρχεία θα ανοίξει σε

ένα νέο παράθυρο.
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Διαχωρισμός κατά πλήθος σελίδων

Για να διαχωρίσετε ένα έγγραφο κατά πλήθος σελίδων, κάντε τα ακόλουθα:

1. Χρησιμοποιήστε τον Επεξεργαστή PDF για να ανοίξετε το έγγραφο και, στη συνέχεια, επιλέξτε

Αρχείο > Διαχωρισμός Εγγράφου...

2. Στο πλαίσιο διαλόγου που ανοίγει:

a. Επιλέξτε Μέθοδος διαχωρισμού > Κατά πλήθος σελίδων.

b. Καθορίστε το Πλήθος σελίδων, το οποίο είναι ο μέγιστος επιτρεπτός αριθμός σελίδων για

κάθε νέο έγγραφο.

c. Αλλάξτε το Όνομα αρχείου, αν απαιτείται. Τα ονόματα όλων των νέων εγγράφων είναι

αριθμημένα στο τέλος, προκειμένου να διατηρηθούν μοναδικά. Ενεργοποιήστε την

αρίθμηση πριν ή μετά από το όνομα και καθορίστε τον αριθμό των ψηφίων.

 Π.χ. οι παράμετροι "Όνομα: Document, Αρίθμηση: Μετά από το όνομα, Αριθμός ψηφίων:

3" θα παράξουν τα ακόλουθα ονόματα εγγράφων: Document001.pdf, Document002.pdf,

Document003.pdf, κλπ.

 Από προεπιλογή χρησιμοποιείται το όνομα του αρχικού εγγράφου.

d. Αποθηκεύστε τα νέα έγγραφα στον αρχικό φάκελο εγγράφου ή καθορίστε μια διαφορετική

τοποθεσία.

 Τα συνημμένα αρχεία θα σταλθούν σε έναν ξεχωριστό φάκελο με το όνομα Συνημμένα

στον ίδιο κατάλογο. Οι σελιδοδείκτες δεν διατηρούνται στα νέα έγγραφα.

3. Κάντε κλικ στο Διαχωρισμός.

Μόλις θα έχει ολοκληρωθεί ο διαχωρισμός, ο φάκελος που περιέχει τα νέα αρχεία θα ανοίξει σε

ένα νέο παράθυρο.
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Διαχωρισμός κατά σελιδοδείκτες

 Ο Επεξεργαστής PDF σάς επιτρέπει να διαχωρίσετε ένα έγγραφο PDF χρησιμοποιώντας μόνο

τους σελιδοδείκτες πρώτου επιπέδου. Ένα νέο έγγραφο θα δημιουργηθεί για κάθε σελιδοδείκτη

πρώτου επιπέδου. 

Για να διαχωρίσετε ένα έγγραφο PDF κατά σελιδοδείκτες, κάντε τα παρακάτω:

1. Χρησιμοποιήστε τον Επεξεργαστή PDF για να ανοίξετε το έγγραφο και, στη συνέχεια, επιλέξτε

Αρχείο > Διαχωρισμός Εγγράφου...

2. Στο πλαίσιο διαλόγου που ανοίγει:

a. Καθορίστε το Μέθοδος διαχωρισμού > Κατά σελιδοδείκτες (μόνο πρώτο επίπεδο).

b. Επιλέξτε τη μέθοδο ονοματοδοσίας αρχείων από την Όνομα αρχείου αναπτυσσόμενη

λίστα:

§ Ίδιο με το όνομα σελιδοδείκτη ονομάζει τα νέα έγγραφα σύμφωνα με τους

σελιδοδείκτες. Από προεπιλογή, τα ονόματα των νέων εγγράφων είναι αριθμημένα.

Ενεργοποιήστε την αρίθμηση πριν ή μετά από το όνομα και καθορίστε τον αριθμό των

ψηφίων.

 Π.χ. οι παράμετροι "Αρίθμηση: Μετά από το όνομα, Αριθμός ψηφίων: 3" θα παράξουν

τα ακόλουθα ονόματα εγγράφων: Introduction001.pdf, Chapter_1002.pdf, Chapter_2003.pdf

κλπ., όπου Introduction001.pdf, Chapter_1002.pdf, Chapter_2003.pdf είναι ονόματα

σελιδοδεικτών.

 Η αποεπιλογή Προσθήκη αρίθμησης θα απενεργοποιήσει την αρίθμηση. 

§ Χρησιμοποιήστε Προσαρμοσμένο όνομα για να αλλάξετε το όνομα αρχείου αν

χρειάζεται.  Τα ονόματα όλων των νέων εγγράφων είναι αριθμημένα στο τέλος,

προκειμένου να διατηρηθούν μοναδικά. Ενεργοποιήστε την αρίθμηση πριν ή μετά από

το όνομα και καθορίστε τον αριθμό των ψηφίων.

 Π.χ. οι παράμετροι "Όνομα: Document, Αρίθμηση: Μετά από το όνομα, Αριθμός

ψηφίων: 3" θα παράξουν τα ακόλουθα ονόματα εγγράφων: Document001.pdf,

Document002.pdf, Document003.pdf, κλπ.

 Από προεπιλογή χρησιμοποιείται το όνομα του αρχικού εγγράφου.

c. Αποθηκεύστε τα νέα έγγραφα στον αρχικό φάκελο εγγράφου ή καθορίστε μια διαφορετική

τοποθεσία.

 Τα συνημμένα αρχεία θα σταλθούν σε έναν ξεχωριστό φάκελο με το όνομα Συνημμένα

στον ίδιο κατάλογο. Οι σελιδοδείκτες δεν διατηρούνται στα νέα έγγραφα.

3. Κάντε κλικ στο Διαχωρισμός.
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Μόλις θα έχει ολοκληρωθεί ο διαχωρισμός, ο φάκελος που περιέχει τα νέα αρχεία θα ανοίξει σε

ένα νέο παράθυρο.

Πρόγραμμα επεξεργασίας OCR
Ο Επεξεργαστής OCR χρησιμοποιεί τεχνολογία Οπτικής Αναγνώρισης Χαρακτήρων για προηγμένη

μετατροπή σαρώσεων εγγράφων, αρχείων PDF και αρχείων εικόνας (συμπεριλαμβανομένων

ψηφιακών φωτογραφιών) σε επεξεργάσιμες μορφές. 

Ο Επεξεργαστής OCR σάς επιτρέπει να σχεδιάζετε χειροκίνητα περιοχές OCR, να ελέγχετε κείμενο

που έχει αναγνωριστεί, να εκπαιδεύσετε το πρόγραμμα να αναγνωρίζει μη τυπικούς χαρακτήρες

και γραμματοσειρές και να χρησιμοποιείτε κάποιες άλλες εξελιγμένες δυνατότητες για να

επιτύχετε την ύψιστη ποιότητα OCR. 

Περιεχόμενα κεφαλαίου

· Εκκίνηση του Επεξεργαστή OCR

· Περιβάλλον εργασίας Επεξεργαστή OCR

· Λήψη εγγράφων

· Αναγνώριση εγγράφων

· Βελτίωση των αποτελεσμάτων OCR

· Έλεγχος και επεξεργασία κειμένων

· Αντιγραφή κειμένου, πινάκων και εικόνων από έγγραφα PDF

· Αποθήκευση αποτελεσμάτων OCR
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Εκκίνηση του Επεξεργαστή OCR

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να εκκινήσετε τον Επεξεργαστή OCR:

· Στο παράθυρο Νέα εργασία , κάντε κλικ στην επιλογή:

o Νέα εργασία  > Άνοιγμα > Άνοιγμα στον Επεξεργαστή OCR

o ή Νέα εργασία > Εργαλεία > Επεξεργαστής OCR

o ή Νέα εργασία > Αρχείο > Άνοιγμα στον Επεξεργαστή OCR...

· Στον Επεξεργαστή PDF, κάντε κλικ στην επιλογή:

o Επεξεργαστής PDF  > Εργαλεία > Επεξεργαστής OCR.

· Ανοίξτε το μενού Έναρξη των Windows και κάντε κλικ στην επιλογή ABBYY FineReader

PDF 15 > Επεξεργαστής OCR ABBYY FineReader 15 (ή κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη

 > Όλες οι εφαρμογές > ABBYY FineReader PDF 15 > Επεξεργαστής OCR ABBYY

FineReader 15 στα Windows 10).

Συμβουλή.  Μπορείτε να ρυθμίσετε τον Επεξεργαστή OCR είτε να ανοίγει το τελευταίο έργο που

χρησιμοποιήθηκε είτε να δημιουργεί ένα νέο έργο όταν εκκινείται. Για να το κάνετε αυτό, κάντε

κλικ στην επιλογή Νέα εργασία > Επιλογές > Γενικά και επιλέξτε είτε Άνοιγμα νέου έργου OCR ή

Άνοιγμα του έργου OCR που χρησιμοποιήθηκε τελευταίο.

16

57
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Περιβάλλον εργασίας Επεξεργαστή OCR

Το παράθυρο του Επεξεργαστή OCR προβάλλει το τρέχον έργο OCR σας. Για περισσότερες

πληροφορίες σχετικά με την εργασία με έργα OCR, βλ. Έργα OCR .

· Το παράθυρο Σελίδες προβάλλει τις σελίδες που περιέχονται στο έργο OCR. Είναι

διαθέσιμες δύο λειτουργίες προβολής σελίδων: με μικρογραφίες (απεικονίζεται

παραπάνω) και με λεπτομέρειες, όπου προβάλλεται μια λίστα σελίδων εγγράφων και οι

ιδιότητές τους. Για εναλλαγή μεταξύ των προβολών, κάντε δεξί κλικ οπουδήποτε στο

παράθυρο Σελίδες και επιλέξτε το στοιχείο Παράθυρο πλοήγησης > Μικρογραφίες ή

Παράθυρο πλοήγησης > Λεπτομέρειες. Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε το μενού

Προβολή στο πάνω μέρος του παραθύρου του Επεξεργαστή OCR.

· Το πλαίσιο διαλόγου Εικόνα εμφανίζει την εικόνα της τρέχουσας σελίδας. Εδώ μπορείτε

να επεξεργαστείτε τις περιοχές αναγνώρισης  και να αλλάξετε τις ιδιότητες περιοχής

.

207

219 223
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· Το πλαίσιο διαλόγου Κείμενο εμφανίζει το αναγνωρισμένο κείμενο. Εδώ μπορείτε να

ελέγξετε την ορθογραφία και να επεξεργαστείτε το αναγνωρισμένο κείμενο. 

· Το πλαίσιο διαλόγου Εστίαση εμφανίζει μια μεγεθυσμένη εικόνα της τρέχουσας γραμμής

κειμένου ή οποιασδήποτε άλλης περιοχής εικόνας με την οποία εργάζεστε τη δεδομένη

στιγμή. Στο παράθυρο Εικόνα βλέπετε ολόκληρη τη σελίδα, ενώ στο παράθυρο Εστίαση

μπορείτε να εξετάσετε συγκεκριμένα τμήματα εικόνας με μεγαλύτερη λεπτομέρεια, π.χ. να

συγκρίνετε την εικόνα ενός χαρακτήρα με τον αντίστοιχό του αναγνωρισμένο

χαρακτήρα στο παράθυρο Κείμενο. Για να αυξήσετε ή να μειώσετε την κλίμακα της

εικόνας, χρησιμοποιήστε τα  στοιχεία ελέγχου στο κάτω μέρος

του παραθύρου.

Γραμμές εργαλείων

Υπάρχουν διάφορες γραμμές εργαλείων στον Επεξεργαστή OCR. Τα κουμπιά στις γραμμές

εργαλείων παρέχουν εύκολη πρόσβαση στις εντολές του προγράμματος. Τις ίδιες εντολές μπορείτε

να εκτελέσετε πατώντας τις αντίστοιχες συντομεύσεις πληκτρολογίου .

Το πλαίσιο διαλόγου Κύρια γραμμή εργαλείων περιέχει ένα σύνολο κουμπιών για τις πιο συχνά

χρησιμοποιούμενες εργασίες. Χρησιμοποιώντας αυτά τα κουμπιά, μπορείτε να ανοίξετε ένα

έγγραφο, να σαρώσετε μια σελίδα, να ανοίξετε μια εικόνα, να αναγνωρίσετε σελίδες και να

αποθηκεύσετε τα αποτελέσματα. Η κύρια γραμμή εργαλείων δεν διαθέτει δυνατότητες

προσαρμογής.

Το πλαίσιο διαλόγου Γραμμή ταχείας πρόσβασης διαθέτει πλήρεις δυνατότητες προσαρμογής και

περιέχει τα κουμπιά που χρησιμοποιείτε περισσότερο. Αυτή η γραμμή εργαλείων είναι κρυφή από

προεπιλογή. Για να την εμφανίσετε, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή > Γραμμές εργαλείων και

επιλέξτε Γραμμή ταχείας πρόσβασης. Εναλλακτικά, κάντε δεξί κλικ οπουδήποτε στην κύρια

γραμμή εργαλείων και επιλέξτε Γραμμή ταχείας πρόσβασης.

Για να προσαρμόσετε την επιλογή Γραμμή ταχείας πρόσβασης:

1. Κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή > Προσαρμογή... για να ανοίξετε το πλαίσιο διαλόγου

Προσαρμογή γραμμών εργαλείων και συντομεύσεων.

2. Στην καρτέλα Γραμμές εργαλείων επιλέξτε μια κατηγορία από την αναπτυσσόμενη

λίστα Κατηγορίες.

 Το σύνολο των εντολών που είναι διαθέσιμες στη λίστα Εντολές θα τροποποιηθεί

ανάλογα. Οι εντολές ομαδοποιούνται με τον ίδιο τρόπο όπως στο κύριο μενού.

420
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3. Από τη λίστα Εντολές, επιλέξτε μια εντολή και κάντε κλικ στο >> για να την προσθέσετε

στο Γραμμή ταχείας πρόσβασης ή στο << για να την αφαιρέσετε.

4. Κάντε κλικ στην επιλογή ΟΚ για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.

5. Αν θέλετε να επαναφέρετε το Γραμμή ταχείας πρόσβασης στην προεπιλεγμένη του

κατάσταση, κάντε κλικ στο κουμπί Επαναφορά όλων.

Οι γραμμές εργαλείων στα παράθυρα Σελίδες, Εικόνα, και Κείμενο περιέχουν κουμπιά για εντολές

που εφαρμόζονται σε αντικείμενα τα οποία μπορούν να εμφανίζονται στο αντίστοιχο παράθυρο:

Το πλαίσιο διαλόγου Προειδοποιήσεις εμφανίζει προειδοποιήσεις και μηνύματα σφάλματος. 

Για να προβάλετε το παράθυρο Προειδοποιήσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή >

Εμφάνιση προειδοποιήσεων
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ή κάντε κλικ στο κουμπί  στην κάτω αριστερή γωνία του παραθύρου του Επεξεργαστή OCR.

Προβάλλονται οι προειδοποιήσεις και τα σφάλματα για την τρέχουσα επιλεγμένη σελίδα στο

παράθυρο Σελίδες. Για να πραγματοποιήσετε κύλιση στις προειδοποιήσεις και τα σφάλματα και να

διαγράψετε ανεπιθύμητα μηνύματα, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά .

Εξατομίκευση του χώρου εργασίας του Επεξεργαστή OCR

· Μπορείτε να αποκρύψετε προσωρινά τα παράθυρα που δεν χρειάζεστε. Για να

εμφανίσετε/αποκρύψετε παράθυρα, χρησιμοποιήστε το μενού Προβολή ή τις παρακάτω

συντομεύσεις πληκτρολογίου:

· F5 - εμφανίζει ή αποκρύπτει το παράθυρο Σελίδες.

· F6 - εμφανίζει ή αποκρύπτει το παράθυρο Εικόνα.

· F7 - εμφανίζει ή αποκρύπτει τα παράθυρα Εικόνα και Κείμενο.

· F8 - εμφανίζει ή αποκρύπτει το παράθυρο Κείμενο.

· Ctrl+F5 - εμφανίζει ή αποκρύπτει το παράθυρο Εστίαση.

· Για να αλλάξετε το μέγεθος ενός παραθύρου, καταδείξτε με τον κέρσορα του ποντικού

ένα από τα όρια μέχρι να εμφανιστεί ένα βέλος διπλής κατεύθυνσης και σύρετε το όριο

προς την επιθυμητή κατεύθυνση.

· Για να αλλάξετε τη θέση του παραθύρου Σελίδες ή Εστίαση, χρησιμοποιήστε το μενού

Προβολή στο μενού συντομεύσεων του παραθύρου. 

· Για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε το παράθυρο Προειδοποιήσεις, κάντε κλικ στην

επιλογή Προβολή και επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή του στοιχείου Εμφάνιση

προειδοποιήσεων.

· Για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε τη γραμμή Ιδιότητες bar στο κάτω μέρος του

παραθύρου Εικόνα ή Κείμενο, επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή του στοιχείου

Ιδιότητες στο μενού περιβάλλοντος του παραθύρου και κάντε κλικ στο κουμπί .

· Κάποιες από τις ιδιότητες παραθύρου μπορούν να εξατομικευτούν στην καρτέλα

Περιοχές και κείμενο  του πλαισίου διαλόγου Επιλογές.

Όλες οι σελίδες του τρέχοντος έργου OCR προβάλλονται στο παράθυρο Σελίδες. Είναι διαθέσιμες

δύο προβολές σελίδας. 

Για να αλλάξετε τον τρόπο προβολής των σελίδων στο παράθυρο Σελίδες:

333



203

ABBYY® FineReader PDF 15 Εγχειρίδιο χρήσης

· Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά  και  στο παράθυρο Σελίδες.

· Κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή > Παράθυρο περιήγησης.

· Κάντε δεξί κλικ οπουδήποτε μέσα στο παράθυρο Σελίδες, κάντε κλικ στην επιλογή

Παράθυρο περιήγησης στο μενού περιβάλλοντος και, στη συνέχεια, επιλέξτε το

επιθυμητό στοιχείο.

Για να ανοίξετε μία σελίδα, κάντε διπλό κλικ στη μικρογραφία της στο παράθυρο Σελίδες. (στην

προβολή Μικρογραφίες) ή κάντε διπλό κλικ στον αριθμό της (στην προβολή Λεπτομέρειες). Η

εικόνα της επιλεγμένης εικόνας θα εμφανιστεί στο παράθυρο Εικόνα. Αν έχει ήδη

πραγματοποιηθεί OCR σε αυτήν τη σελίδα, το αναγνωρισμένο κείμενο θα εμφανιστεί στο

παράθυρο Κείμενο.

Λήψη εγγράφων

Αφότου εκκινήσετε τον Επεξεργαστή OCR, πρέπει να ανοίξετε ένα αρχείο εικόνας ή PDF. Αυτό το

κεφάλαιο παρέχει οδηγίες για τη λήψη εικόνων και εγγράφων PDF για επακόλουθη επεξεργασία

στον Επεξεργαστή OCR. 

Περιεχόμενα κεφαλαίου 

· Άνοιγμα εικόνων και PDF

· Σάρωση έντυπων εγγράφων

 Η ποιότητα του OCR εξαρτάται από την ποιότητα των εικόνων και των PDF που ανοίγετε με το

ABBYY FineReader. Για πληροφορίες σχετικές με τη σάρωση και τη φωτογράφηση εγγράφων και

τον τρόπο διόρθωσης συνηθισμένων ελαττωμάτων από σαρώσεις και φωτογραφίες, βλ. Επιλογές

επεξεργασίας εικόνας  και Χειροκίνητη επεξεργασία εικόνων .

204
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Άνοιγμα εικόνων και PDF

Το ABBYY FineReader σάς επιτρέπει να ανοίγετε αρχεία PDF και εικόνες σε οποιαδήποτε από τις

υποστηριζόμενες μορφές .

Ολοκληρώστε τα ακόλουθα βήματα για να ανοίξετε ένα αρχείο εικόνας ή PDF: 

1. Στον Επεξεργαστή OCR, κάντε κλικ  στη γραμμή εργαλείων ή στην επιλογή

Αρχείο > Άνοιγμα εικόνας....

2. Στο πλαίσιο διαλόγου που ανοίγει, επιλέξτε ένα ή περισσότερα αρχεία εικόνας ή PDF. 

3. Εάν επιλέξετε ένα αρχείο που περιέχει πολλές σελίδες, μπορείτε να ορίσετε την περιοχή

σελίδων που θέλετε να ανοίξετε. 

4. Επιλέξτε Αυτόματη επεξεργασία εικόνων σελίδας καθώς προστίθενται αν θέλετε η

επεξεργασία της εικόνας να γίνει αυτόματα.

Συμβουλή.  Μπορείτε να ορίσετε ποιους χειρισμούς θα πραγματοποιεί το πρόγραμμα στην

εικόνα, π.χ. ποια ελαττώματα εικόνας πρέπει να διορθώνονται ή αν το έγγραφο πρέπει να

αναλύεται και να αναγνωρίζεται αυτόματα. Για να ορίσετε τις ρυθμίσεις επεξεργασίας εικόνας,

κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές.... Βλ. Επιλογές επεξεργασίας εικόνας  για λεπτομέρειες.

 Αν ένα έργο OCR είναι ήδη ανοιχτό, όταν ανοίξετε νέες σελίδες, οι επιλεγμένες σελίδες θα

προσαρτηθούν στο τέλος του έργου. Εάν δεν είναι ανοικτό κανένα έργο OCR αυτήν τη στιγμή,

τότε δημιουργείται ένα νέο έγγραφο από τις επιλεγμένες σελίδες.

 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εργασία με σελίδες και έργα OCR, βλ. Έργα OCR

.

 Η πρόσβαση σε κάποια αρχεία PDF μπορεί να περιορίζεται από τους συγγραφείς τους. Αυτοί οι

περιορισμοί περιλαμβάνουν προστασία με κωδικό πρόσβασης και περιορισμούς στο άνοιγμα του

εγγράφου ή στην αντιγραφή του περιεχομένου του. Όταν ανοίγετε τέτοια αρχεία, το ABBYY

FineReader θα ζητάει κωδικό πρόσβασης. 

359
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Σάρωση έντυπων εγγράφων

Για να σαρώσετε ένα έγγραφο:

1. Στον Επεξεργαστή OCR, κάντε κλικ  στη γραμμή εργαλείων ή στην επιλογή

Αρχείο > Σάρωση σελίδων....

2.  Επιλέξτε μια συσκευή σάρωσης και ορίστε τις ρυθμίσεις σάρωσης .

3. Κάντε κλικ στο κουμπί Προεπισκόπηση ή κάντε κλικ οπουδήποτε μέσα στην περιοχή της

εικόνας.

4. Αναθεωρήστε την εικόνα. Αν δεν είναι ικανοποιητική, αλλάξτε τις ρυθμίσεις σάρωσης

και κάντε κλικ στο κουμπί Προεπισκόπηση ξανά.

5. Κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις... και ορίστε τις επιλογές επεξεργασίας εικόνας .

Αυτές οι επιλογές καθορίζουν την εμφάνιση και τις ιδιότητες του εγγράφου εξόδου. 

6. Κάντε κλικ στην επιλογή Σάρωση.

7. Μόλις ολοκληρωθεί η σάρωση, θα εμφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου που θα σας δίνει

τις εξής δύο επιλογές:

· Κάντε κλικ στην επιλογή Συνέχιση σάρωσης αν θέλετε να σαρώσετε περισσότερες

σελίδες χρησιμοποιώντας τις τρέχουσες ρυθμίσεις σάρωσης.

· Κάντε κλικ στην επιλογή Προεπισκόπηση αν θέλετε να δείτε τη σαρωμένη σελίδα.

· Κάντε κλικ στην επιλογή  για να κλείσετε το πλαίσιο διαλόγου.

8. Αν ένα έργο OCR είναι ήδη ανοιχτό, όταν σαρώσετε νέες σελίδες, οι σαρωμένες σελίδες

θα προστεθούν στο τέλος του έργου. Εάν δεν είναι ανοικτό κανένα έργο OCR αυτήν τη

στιγμή, τότε δημιουργείται ένα νέο από τις σαρωμένες σελίδες.

 Βλ. Συμβουλές σάρωσης  για μερικές συμβουλές σχετικά με την επιλογή των βέλτιστων

ρυθμίσεων σάρωσης.
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Αναγνώριση εγγράφων

Το ABBYY FineReader χρησιμοποιεί τεχνολογία οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων (OCR) για τη

μετατροπή εικόνων εγγράφων σε επεξεργάσιμο κείμενο. Πριν από την οπτική αναγνώριση

χαρακτήρων, το πρόγραμμα αναλύει τη δομή ολόκληρου του εγγράφου και εντοπίζει τις περιοχές

οι οποίες περιέχουν κείμενο, γραμμικούς κώδικες, εικόνες και πίνακες. Για βέλτιστα αποτελέσματα

OCR, φροντίστε να επιλέξτε τη σωστή γλώσσα OCR , λειτουργία αναγνώρισης  και τύπο

εκτύπωσης .

Από προεπιλογή, οι εικόνες που περιέχονται σε ένα έργο OCR αναγνωρίζονται αυτόματα βάσει

των ρυθμίσεων που είναι επιλεγμένες τη δεδομένη στιγμή στο πρόγραμμα. 

Συμβουλή.  Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την αυτόματη ανάλυση και την οπτική αναγνώριση

χαρακτήρων για τις νέες εικόνες που προσθέτετε από την καρτέλα Επεξεργασία εικόνας  του

πλαισίου διαλόγου Επιλογές (κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία > Επιλογές... για να ανοίξετε

αυτό το πλαίσιο διαλόγου).

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η διαδικασία της οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων μπορεί να

εκκινηθεί χειροκίνητα. Αυτό, για παράδειγμα, μπορεί να είναι απαραίτητο, αν απενεργοποιήσετε

το αυτόματο OCR, αν σχεδιάσετε χειροκίνητα περιοχές σε μια εικόνα ή αν αλλάξετε οποιαδήποτε

από τις παρακάτω παραμέτρους στο Επιλογές  πλαίσιο διαλόγου:

· τη γλώσσα OCR στην καρτέλα Γλώσσες tab

· τις επιλογές OCR στην καρτέλα OCR tab

· τις γραμματοσειρές που θα χρησιμοποιηθούν στην καρτέλα OCR tab

Για να εκκινήσετε τη διαδικασία OCR χειροκίνητα: 

· Κάντε κλικ στο κουμπί  στην κύρια γραμμή εργαλείων ή

· Κάντε κλικ στην επιλογή Αναγνώριση > Αναγνώριση όλων των σελίδων.

Συμβουλή.  Για να αναγνωρίσετε μια επιλεγμένη περιοχή ή σελίδα, χρησιμοποιήστε το μενού

Περιοχή ή Αναγνώριση ή κάντε δεξί κλικ στην περιοχή ή τη σελίδα για να εμφανίσετε το μενού

περιβάλλοντος.

 Δείτε επίσης: :

· Επιλογές OCR

· Χαρακτηριστικά εγγράφου που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πριν από την εκτέλεση

οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων

· Επεξεργασία περιοχών

· Βελτίωση των αποτελεσμάτων OCR
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Έργα OCR

Όσο εργάζεστε με το πρόγραμμα, μπορείτε να αποθηκεύετε τα προσωρινά σας αποτελέσματα σε

ένα Έργο OCR  ώστε να μπορείτε να συνεχίσετε τη δουλειά σας από εκεί που την αφήσατε. Ένα

έργο OCR περιέχει τις εικόνες πηγή, το κείμενο το οποίο έχει αναγνωριστεί από τις εικόνες, τις

ρυθμίσεις προγράμματός σας και τυχόν μοτίβα  χρήστη, γλώσσες ή ομάδες γλωσσών που έχετε

δημιουργήσει.

Αυτή η ενότητα καλύπτει τα εξής θέματα:

· Άνοιγμα ενός αποθηκευμένου έργου OCR

· Χρήση ρυθμίσεων παλαιότερων εκδόσεων του ABBYY FineReader 

· Προσθήκη εικόνων σε έργο OCR

· Αφαίρεση σελίδων από έργο OCR

· Αποθήκευση έργου OCR

· Κλείσιμο έργου OCR

· Διαχωρισμός έργου OCR σε πολλαπλά έργα

· Αναδιάταξη σελίδων σε έργο OCR

· Εργασία με μεταδεδομένα εγγράφου 

· Εργασία με μοτίβα και γλώσσες

Άνοιγμα έργου OCR 

Όταν εκκινείτε τον Επεξεργαστή OCR, δημιουργείται από προεπιλογή ένα νέο έργο OCR. Μπορείτε

είτε να δουλέψετε σε αυτό το νέο έργο OCR ή να ανοίξετε ένα ήδη υπάρχον. 

Για να ανοίξετε ένα υπάρχον έργο OCR:

1. Κάντε κλικ στην επιλογή Αρχείο > Άνοιγμα έργου OCR....

2. Στο πλαίσιο διαλόγου που ανοίγει, επιλέξτε το έργο OCR που θέλετε να ανοίξετε.

 Όταν ανοίγετε ένα έργο OCR που έχει δημιουργηθεί σε παλαιότερη έκδοση του προγράμματος,

το ABBYY FineReader προσπαθεί να το μετατρέψει στη νέα μορφή η οποία χρησιμοποιείται από

την τρέχουσα έκδοση. Αυτή η μετατροπή δεν μπορεί να αναιρεθεί οπότε θα σας ζητηθεί να

αποθηκεύσετε το έργο OCR σας με διαφορετικό όνομα. Το αναγνωρισμένο κείμενο από το παλιό

έργο δεν θα μεταφερθεί στο νέο έργο. Για να αναγνωρίσετε τις σελίδες στο έργο OCR, κάντε κλικ

στο κουμπί .

414

414

207

208

208

208

209

209

209

210

211



208

ABBYY® FineReader PDF 15 Εγχειρίδιο χρήσης

Συμβουλή.  Αν θέλετε να ανοίγει το τελευταίο έργο OCR που χρησιμοποιήσατε, όταν εκκινείτε τον

Επεξεργαστή OCR, επιλέξτε την επιλογή Άνοιγμα του έργου OCR που χρησιμοποιήθηκε

τελευταίο στην Γενικά του πλαισίου διαλόγου Επιλογές πλαισίου διαλόγου (κάντε κλικ στην

επιλογή Εργαλεία > Επιλογές... στο πάνω μέρος για να ανοίξετε αυτό το πλαίσιο διαλόγου).

Μπορείτε, επίσης, να κάνετε δεξί κλικ σε ένα έργο OCR στην Εξερεύνηση των Windows και να

επιλέξετε το Άνοιγμα έργου OCR στο ABBYY FineReader PDF 15. Τα έργα OCR φέρουν

επισήμανση με το εικονίδιο .

Χρήση ρυθμίσεων παλαιότερων εκδόσεων του ABBYY FineReader 

Το ABBYY FineReader σας παρέχει τη δυνατότητα να εισάγετε λεξικά χρήστη και ρυθμίσεις

προγράμματος από αρχεία που έχουν δημιουργηθεί σε προγενέστερες εκδόσεις του

προγράμματος. 

Για να χρησιμοποιήσετε λεξικά που έχουν δημιουργηθεί στο ABBYY FineReader 10, 11 ή 12:

1. Κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία > Προβολή λεξικών....

2. Στο πλαίσιο διαλόγου Λεξικά χρήστη, επιλέξτε τη γλώσσα του λεξικού και κάντε κλικ

στην επιλογή Προβολή....

3. Στο πλαίσιο διαλόγου Λεξικό για... , κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή... και καθορίστε

τη διαδρομή προς το λεξικό.

4. Επιλέξτε το αρχείο του λεξικού και κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

Προσθήκη εικόνων σε έργο OCR

1. Κάντε κλικ στην επιλογή Αρχείο > Άνοιγμα εικόνας....

2. Στο πλαίσιο διαλόγου που ανοίγει, επιλέξτε μία ή περισσότερες εικόνες και κάντε κλικ

στην επιλογή Άνοιγμα. Οι εικόνες θα προστεθούν στο τέλος του ανοικτού έργου OCR

και τα αντίγραφά τους θα αποθηκευτούν στο φάκελο του έργου OCR.

Μπορείτε, επίσης, να κάνετε δεξί κλικ σε εικόνες στην Εξερεύνηση των Windows και να επιλέξετε

το Μετατροπή με ABBYY FineReader PDF 15 > Άνοιγμα στον Επεξεργαστή OCR στο μενού

συντόμευσης. Τα επιλεγμένα αρχεία θα προστεθούν σε ένα νέο έργο OCR.

Μπορείτε, επίσης, να προσθέσετε σαρώσεις εγγράφων. Δείτε επίσης:  Σάρωση έντυπων

εγγράφων .

Αφαίρεση σελίδων από έργο OCR

· Στο παράθυρο ΣΕΛΊΔΕΣ, επιλέξτε μια σελίδα και κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή, ή

· Κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία > Διαγραφή σελίδων..., ή
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· Κάντε δεξί κλικ σε μία σελίδα στο παράθυρο ΣΕΛΊΔΕΣ και επιλέξτε το στοιχείο

Διαγραφή... στο μενού συντόμευσης

Μπορείτε να επιλέξετε και να διαγράψετε περισσότερες από μία σελίδες στο παράθυρο ΣΕΛΊΔΕΣ.

Αποθήκευση έργου OCR

1. Κάντε κλικ στην επιλογή Αρχείο > Αποθήκευση έργου OCR....

2. Στο παράθυρο διαλόγου που ανοίγει, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το έργο OCR σας

και ορίστε έναν φάκελο όπου θα αποθηκευτεί.

 Όταν αποθηκεύετε ένα έργο OCR, δεν αποθηκεύονται μόνο οι εικόνες σελίδων αλλά και

αναγνωρισμένο κείμενο, αλλά και τυχόν οποιαδήποτε μοτίβα και γλώσσες που δημιουργήσατε

κατά την εργασία σας στο έργο.

Κλείσιμο έργου OCR

· Για να κλείσετε ένα έργο OCR, κάντε κλικ στην επιλογή Αρχείο > Κλείσιμο.

Διαχωρισμός έργου OCR σε πολλαπλά έργα

Κατά την επεξεργασία μεγάλων αριθμών πολυσέλιδων εγγράφων είναι συχνά πιο πρακτικό να

σαρώσετε πρώτα όλα τα έγγραφα και κατόπιν να τα αναλύσετε και να τα αναγνωρίσετε. Ωστόσο,

προκειμένου να διατηρηθεί σωστά η πρωτότυπη μορφοποίηση κάθε έντυπου εγγράφου, το ABBYY

FineReader πρέπει να επεξεργαστεί καθένα από αυτά ως ξεχωριστό έργο OCR. Το ABBYY

FineReader περιλαμβάνει εργαλεία για την ομαδοποίηση σαρωμένων σελίδων σε ξεχωριστά έργα

OCR. 

Για να διαχωρίσετε ένα υπάρχον έργο OCR:

1. Κάντε δεξί κλικ οπουδήποτε μέσα στο παράθυρο ΣΕΛΊΔΕΣ και επιλέξτε το στοιχείο

Μετακίνηση σελίδων σε νέο έργο OCR... στο μενού συντόμευσης.

2. Στο πλαίσιο διαλόγου που ανοίγει, δημιουργήστε τον απαιτούμενο αριθμό έργων OCR

κάνοντας κλικ στο κουμπί Προσθήκη έργου OCR.

3. Μετακινήστε σελίδες από το παράθυρο ΣΕΛΊΔΕΣ σε άλλο έργο OCR χρησιμοποιώντας

μία από τις ακόλουθες μεθόδους:

· Επιλέξτε σελίδες και τραβήξτε τις με το ποντίκι. 

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο μεταφοράς και απόθεσης για να

μετακινήσετε σελίδες μεταξύ έργων OCR. 

· Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Μετακίνηση και Επιστροφή. Με το κουμπί Μετακίνηση

θα μετακινηθούν οι σελίδες στο τρέχον έργο.
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· Πιέστε Ctrl+Δεξί βέλος για να μετακινήσετε τις επιλεγμένες σελίδες από το παράθυρο

ΣΕΛΊΔΕΣ στο τρέχον έργο OCR ή πιέστε Ctrl+Αριστερό βέλος ή Διαγραφή για να τις

επαναφέρετε στο αρχικό τους έργο.

4. Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στο Δημιουργία για να δημιουργήσετε ένα νέο έργο OCR ή

Δημιουργία όλων για να δημιουργήσετε όλα τα έργα μαζί.

Συμβουλή.  Μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο μεταφοράς και απόθεσης για να

μετακινήσετε επιλεγμένες σελίδες από το παράθυρο ΣΕΛΊΔΕΣ σε μια άλλη παρουσία του

Επεξεργαστή OCR. Οι επιλεγμένες σελίδες θα προσαρτηθούν στο τέλος του έργου OCR.

Αναδιάταξη σελίδων σε έργο OCR

1. Στο παράθυρο ΣΕΛΊΔΕΣ, επιλέξτε μία ή περισσότερες σελίδες.

2. Κάντε δεξί κλικ οπουδήποτε μέσα στο παράθυρο ΣΕΛΊΔΕΣ και επιλέξτε το στοιχείο

Αναδιάταξη σελίδων... στο μενού συντόμευσης.

3. Στο πλαίσιο διαλόγου Αναδιάταξη σελίδων, επιλέξτε μία από τις παρακάτω επιλογές: 

· Αναδιάταξη σελίδων (δεν μπορεί να αναιρεθεί)

Αλλάζει όλους τους αριθμούς των σελίδων διαδοχικά, ξεκινώντας από την επιλεγμένη

σελίδα.

· Επαναφορά της αρχικής σειράς των σελίδων ύστερα από αμφίδρομη σάρωση

Αυτή η επιλογή επαναφέρει την αρχική αρίθμηση σελίδων ενός εγγράφου με σελίδες

διπλής όψης. Αυτή η επιλογή είναι χρήσιμη, εάν χρησιμοποιήσετε σαρωτή με

αυτόματο τροφοδότη για να σαρώσετε πρώτα όλες τις σελίδες με μονή αρίθμηση και,

στη συνέχεια, όλες τις σελίδες με ζυγή αρίθμηση. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ της

κανονικής και της αντίστροφης σειράς για τις σελίδες με ζυγή αρίθμηση. 

 Αυτή η επιλογή λειτουργεί μόνο για τρεις ή περισσότερες σελίδες με διαδοχική

αρίθμηση. 

· Εναλλαγή σελίδων βιβλίου

Αυτή η επιλογή είναι χρήσιμη όταν σαρώνετε ένα βιβλίο που έχει συνταχθεί σε γραφή

από τα αριστερά προς τα δεξιά και διαχωρίζετε τις αντικριστές σελίδες, χωρίς να

ορίσετε τη σωστή γλώσσα. 

 Αυτή η επιλογή θα λειτουργεί μόνο όταν είναι επιλεγμένες δύο ή περισσότερες

σελίδες με διαδοχική αρίθμηση και αν τουλάχιστον δύο από αυτές είναι αντικριστές. 

 Για να ακυρώσετε αυτή τη λειτουργία, επιλέξτε Αναίρεση τελευταίας λειτουργίας.

4. Κάντε κλικ στην επιλογή OK.

Οι σελίδες στο παράθυρο ΣΕΛΊΔΕΣ θα αναδιαταχθούν σύμφωνα με τους νέους αριθμούς.

 Στην προβολή Μικρογραφίες, μπορείτε να αλλάξετε την αρίθμηση των σελίδων σύροντας απλά

τις επιλεγμένες σελίδες στην επιθυμητή θέση στο έργο OCR. 
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Μεταδεδομένα

Τα μεταδεδομένα εγγράφου περιέχουν αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το έγγραφο, όπως τον

συγγραφέα του, το θέμα του και λέξεις-κλειδιά. Τα μεταδεδομένα εγγράφου μπορούν να

χρησιμοποιηθούν για την ταξινόμηση αρχείων και την αναθεώρηση ιδιοτήτων εγγράφου. Η

αναζήτηση των εγγράφων μπορεί να γίνει και βάσει των μεταδεδομένων τους.

Κατά την αναγνώριση εγγράφων PDF και ορισμένων τύπων αρχείων εικόνας, το ABBYY

FineReader θα εξαγάγει τις ιδιότητες του εγγράφου προέλευσης. Αυτά τα μεταδεδομένα μπορείτε

να τα επεξεργαστείτε, αν χρειάζεται.

Για να προσθέσετε ή να τροποποιήσετε τα μεταδεδομένα του εγγράφου:

1. Ανοίξτε την καρτέλα Ρυθμίσεις μορφής  του πλαισίου διαλόγου Επιλογές (κάντε κλικ

στην επιλογή Εργαλεία > Επιλογές... για να ανοίξετε αυτό το πλαίσιο διαλόγου).

2. Κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία μεταδεδομένων... και στο πλαίσιο διαλόγου που

ανοίγει, πληκτρολογήστε το όνομα, τον συγγραφέα, το θέμα και λέξεις-κλειδιά για το

έγγραφο.

3. Κάντε κλικ στην επιλογή ΟΚ.

Εργασία με μοτίβα και γλώσσες 

Μπορείτε να αποθηκεύετε και να φορτώνετε μοτίβα και γλώσσες χρήστη. 

 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μοτίβα, βλ. Εάν το έγγραφό σας περιέχει μη

τυποποιημένες γραμματοσειρές . Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις γλώσσες χρήστη,

βλ. Εάν το πρόγραμμα δεν αναγνωρίσει ορισμένους από τους χαρακτήρες .

Για να αποθηκεύσετε τα μοτίβα και τις γλώσσες σε αρχείο: 

1. Ανοίξτε την καρτέλα OCR του πλαισίου διαλόγου Επιλογές (κάντε κλικ στην επιλογή

Εργαλεία > Επιλογές... για να ανοίξετε αυτό το πλαίσιο διαλόγου).

2. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση μοτίβων και γλωσσών...

3. Στο πλαίσιο διαλόγου που ανοίγει, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το αρχείο σας και

κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Αυτό το αρχείο θα περιλαμβάνει τη διαδρομή προς το φάκελο στον οποίο αποθηκεύονται οι

γλώσσες χρήστη, οι ομάδες γλωσσών, τα λεξικά και τα μοτίβα. 

Για να φορτώσετε μοτίβα και γλώσσες: 

1. Ανοίξτε την καρτέλα OCR του πλαισίου διαλόγου Επιλογές (κάντε κλικ στην επιλογή

Εργαλεία > Επιλογές... για να ανοίξετε αυτό το πλαίσιο διαλόγου).

2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Φόρτωση μοτίβων και γλωσσών...

334
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3. Στο πλαίσιο διαλόγου Φόρτωση επιλογών, επιλέξτε το αρχείο *.fbt που χρειάζεστε και

κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.
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Ομαδική εργασία με έργα OCR

Το ABBYY FineReader παρέχει εργαλεία για την επεξεργασία εγγράφων μαζί με άλλους χρήστες σε

ένα δίκτυο. Πολλοί χρήστες μπορούν να μοιράζονται τις ίδιες γλώσσες χρήστη και τα λεξικά που

έχουν δημιουργηθεί για αυτές τις γλώσσες.

Για να παρέχετε τη δυνατότητα χρήσης λεξικών χρήστη και γλωσσών σε πολλούς χρήστες:

1. Δημιουργήστε/ανοίξτε ένα έργο OCR και επιλέξτε τις επιθυμητές ρυθμίσεις σάρωσης και

οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων για το συγκεκριμένο έγγραφο. 

2. Καθορίστε ένα φάκελο όπου θα αποθηκεύονται τα λεξικά χρήστη. Αυτός ο φάκελος θα

πρέπει να είναι προσβάσιμος από όλους τους χρήστες. 

 Από προεπιλογή, τα λεξικά χρήστη αποθηκεύονται στο φάκελο %Userprofile%

\AppData\Roaming\ABBYY\FineReader\15\UserDictionaries. 

Για να ορίσετε διαφορετικό φάκελο για τα λεξικά χρήστη: 

a. Στην καρτέλα Περιοχές\nκαι κείμενο του πλαισίου διαλόγου Επιλογές (κάντε κλικ

στην επιλογή Εργαλεία > Επιλογές... για να ανοίξετε το πλαίσιο διαλόγου), κάντε κλικ

στο κουμπί Λεξικά χρήστη....

b. Στο πλαίσιο διαλόγου που ανοίγει, κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση... και ορίστε τη

διαδρομή προς το φάκελό σας.

3. Αποθηκεύστε τα πρότυπα και τις γλώσσες χρήστη  σε ένα αρχείο (*.fbt):

a. Κάντε κλικ στην καρτέλα OCR του πλαισίου διαλόγου Επιλογές (κάντε κλικ στην

επιλογή Εργαλεία > Επιλογές... για να ανοίξετε αυτό το πλαίσιο διαλόγου).

b. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση μοτίβων και γλωσσών....

c. Στο πλαίσιο διαλόγου Επιλογές αποθήκευσης ορίστε ένα φάκελο για την

αποθήκευση του αρχείου. Αυτός ο φάκελος θα πρέπει να είναι προσβάσιμος από

όλους τους χρήστες. 

4. Κι άλλοι χρήστες μπορούν τώρα να έχουν πρόσβαση στις γλώσσες και τα λεξικά χρήστη.

Για να το κάνουν, πρέπει να φορτώσουν το αρχείο *.fbt που έχετε δημιουργήσει στο

βήμα 3 και να ορίσουν τη διαδρομή προς το φάκελο με τα προσαρμοσμένα λεξικά που

δημιουργήσατε στο βήμα 2.

 Για να είναι δυνατή η πρόσβαση σε λεξικά, μοτίβα και γλώσσες χρήστη, οι χρήστες θα

πρέπει να διαθέτουν δικαιώματα ανάγνωσης/εγγραφής για τους φακέλους

αποθήκευσης. 

Για να δείτε τη λίστα των διαθέσιμων γλωσσών χρήστη και τις παραμέτρους τους, κάντε κλικ στην

καρτέλα OCR του πλαισίου διαλόγου Επιλογές (κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία > Επιλογές...

για να ανοίξετε αυτό το πλαίσιο διαλόγου).

211
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Όταν μία γλώσσα χρήστη χρησιμοποιείται από διάφορους χρήστες, οι χρήστες μπορούν να

προσθέσουν ή να διαγράψουν λέξεις από το αντίστοιχο λεξικό αλλά δεν μπορούν να αλλάξουν τις

ιδιότητες αυτής της γλώσσας. 

Όταν ένας χρήστης επεξεργάζεται ένα λεξικό χρήστη, τότε άλλοι χρήστες μπορούν να το

χρησιμοποιούν για να εκτελούν οπτική αναγνώριση χαρακτήρων και ορθογραφικό έλεγχο, αλλά

δεν μπορούν να προσθέσουν ή να αφαιρέσουν λέξεις.

Οι αλλαγές που κάνει ένας χρήστης σε ένα λεξικό χρήστη θα είναι διαθέσιμες σε όλους τους

χρήστες που έχουν επιλέξει το φάκελο όπου είναι αποθηκευμένο το συγκεκριμένο λεξικό. Για να

εφαρμοστούν οι αλλαγές, οι χρήστες θα πρέπει να επανεκκινήσουν το ABBYY FineReader. 

Βελτίωση των αποτελεσμάτων OCR

Περιεχόμενα:

· Εάν η εικόνα του εγγράφου σας έχει ελαττώματα και η ακρίβεια του OCR είναι χαμηλή

· Εάν οι περιοχές δεν ανιχνεύονται σωστά

· Εάν δεν αναπαράγεται η πολύπλοκη δομή ενός έντυπου εγγράφου

· Εάν επεξεργάζεστε μεγάλο αριθμό εγγράφων με όμοια διάταξη

· Εάν δεν ανιχνεύονται πίνακες και εικόνες

· Εάν δεν ανιχνεύεται ένας γραμμικός κώδικας

· Εάν χρησιμοποιείται λανθασμένη γραμματοσειρά ή ορισμένοι χαρακτήρες

αντικαθίστανται από το σύμβολο «?» ή «□»

· Εάν το έντυπο έγγραφό σας περιέχει μη τυποποιημένες γραμματοσειρές

· Εάν το κείμενό σας περιέχει πολλούς εξειδικευμένους όρους

· Εάν το πρόγραμμα δεν αναγνωρίζει ορισμένους χαρακτήρες

· Εάν δεν αναγνωρίζεται κατακόρυφο ή αντεστραμμένο κείμενο

215

219

224

225

226

229

231

232

236

237

240



215

ABBYY® FineReader PDF 15 Εγχειρίδιο χρήσης

Εάν η εικόνα του εγγράφου σας έχει ατέλειες και η ακρίβεια του

OCR είναι χαμηλή

Παραμορφωμένες γραμμές κειμένου, παραμόρφωση, θόρυβος και άλλα ελαττώματα που

βρίσκονται συνήθως σε σαρωμένες εικόνες και ψηφιακές φωτογραφίες είναι δυνατό να

υποβαθμίσουν την ποιότητα της αναγνώρισης. Το ABBYY FineReader παρέχει μία πληθώρα

αυτοματοποιημένων  και χειροκίνητων εργαλείων  για τη διόρθωση αυτών των

ελαττωμάτων.

Χειροκίνητη επεξεργασία εικόνων

Αν έχετε απενεργοποιήσει τις δυνατότητες αυτόματης προ-επεξεργασίας ή θέλετε να προ-

επεξεργαστείτε συγκεκριμένες σελίδες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Επεξεργαστή εικόνας

για να επεξεργαστείτε χειροκίνητα εικόνες σελίδων.

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να επεξεργαστείτε μια εικόνα χειροκίνητα: 

1. Ανοίξτε τον Επεξεργαστή OCR και, στη συνέχεια, ανοίξτε τον Επεξεργαστή εικόνας:

2. Κάντε κλικ στην επιλογή  στη γραμμή εργαλείων του παραθύρου

Εικόνα ή

366 215
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3. Κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία > Επεξεργασία εικόνων σελίδας....

4. Το πλαίσιο διαλόγου ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ θα ανοίξει και θα προβάλει την τρέχουσα

επιλεγμένη σελίδα. Ο πίνακας τέρμα δεξιά στον Επεξεργαστή εικόνας περιέχει εργαλεία

για την επεξεργασία εικόνων.

5. Κάντε κλικ στο εργαλείο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και εφαρμόστε το στην εικόνα.

Οι αλλαγές που προκύπτουν θα εμφανιστούν στο παράθυρο Εικόνα. Τα περισσότερα

εργαλεία μπορούν να χρησιμοποιούνται τόσο σε συγκεκριμένες σελίδες όσο και σε όλες

τις σελίδες του εγγράφου. Μπορείτε να προσδιορίσετε ποιες σελίδες θέλετε να

επεξεργαστείτε μέσω της Επιλογή αναπτυσσόμενης λίστας του εργαλείου, από όπου

μπορείτε να επιλέξετε όλες τις μονές/ζυγές σελίδες, την τρέχουσα σελίδα ή τις

επιλεγμένες σελίδες, αν έχουν επιλεγεί πολλαπλές σελίδες στο παράθυροΣΕΛΊΔΕΣ.

6. Αφότου ολοκληρώσετε την επεξεργασία των εικόνων, κάντε κλικ στο κουμπί Έξοδος

από τον επεξεργαστή εικόνας στο πάνω μέρος του Επεξεργαστή εικόνων.

Ο Επεξεργαστής εικόνων περιέχει τα εξής εργαλεία: 
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· Συνιστώμενη προεπεξεργασία

Ανάλογα με τον τύπο της εικόνας σας, το πρόγραμμα θα προσδιορίσει και θα εφαρμόσει

αυτόματα τις αναγκαίες διορθώσεις. Οι διορθώσεις που μπορούν να εφαρμοστούν,

περιλαμβάνουν αφαίρεση θορύβου και θαμπώματος κίνησης, αντιστροφή χρωμάτων για

να γίνει το χρώμα φόντου πιο ανοιχτόχρωμο από το κείμενο, διόρθωση παραμόρφωσης,

ευθυγράμμιση των γραμμών του κειμένου, διόρθωση τραπεζοειδούς παραμόρφωσης και

περικοπή ορίων εικόνας.

· Διόρθωση παραμόρφωσης

Διορθώνει την παραμόρφωση εικόνας.

· Προσανατολισμός γραμμών κειμένου

Ευθυγραμμίζει τυχόν κυρτές γραμμές κειμένου στην εικόνα.

· Διόρθωση φωτογραφίας

Τα εργαλεία αυτής της ομάδας σάς παρέχουν τη δυνατότητα να ευθυγραμμίζετε γραμμές

κειμένου, να αφαιρείτε θόρυβο και θάμπωμα και να μετατρέπετε το χρώμα φόντου του

εγγράφου σε λευκό.

· Διόρθωση τραπεζοειδούς παραμόρφωσης

Διορθώνει τραπεζοειδείς παραμορφώσεις και αφαιρεί τα άκρα της εικόνας που δεν

περιέχουν χρήσιμα δεδομένα.

Όταν είναι επιλεγμένο αυτό το εργαλείο, εμφανίζεται ένα μπλε πλέγμα στην εικόνα.

Σύρετε τις γωνίες του πλέγματος στις γωνίες της εικόνας, έτσι ώστε οι οριζόντιες γραμμές

του πλέγματος να είναι παράλληλες προς τις γραμμές του κειμένου. Κάντε κλικ στο κουμπί

Διόρθωση για να εφαρμόσετε τις αλλαγές.

· Περιστροφή και αναστροφή

Τα εργαλεία αυτής της ομάδας σάς παρέχουν τη δυνατότητα να περιστρέφετε εικόνες και

να τις αναστρέφετε κατακόρυφα ή οριζόντια ώστε το κείμενο στην εικόνα να έχει το

σωστό προσανατολισμό.

· Διαχωρισμός

Τα εργαλεία αυτής της ομάδας σάς παρέχουν τη δυνατότητα να διαιρείτε την εικόνα σε

τμήματα. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο όταν σαρώνετε ένα βιβλίο και θέλετε να χωρίσετε

τις αντικριστές σελίδες.

· Περικοπή

Αφαιρεί τα άκρα της εικόνας που δεν περιέχουν χρήσιμες πληροφορίες.

· Αναστροφή

Αντιστρέφει τα χρώματα της εικόνας. Αυτή η επιλογή μπορεί να είναι χρήσιμη όταν

επεξεργάζεστε μη τυποποιημένα χρώματα κειμένου (ανοιχτόχρωμο κείμενο σε σκούρο

φόντο).
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· Ανάλυση

Αλλάζει την ανάλυση της εικόνας.

· Φωτεινότητα και αντίθεση

Αλλάζει τη φωτεινότητα και την αντίθεση της εικόνας.

· Επίπεδα

Αυτό το εργαλείο σάς παρέχει τη δυνατότητα να προσαρμόζετε τα επίπεδα χρώματος

των εικόνων αλλάζοντας την ένταση των σκιών, του φωτισμού και των αποχρώσεων.

Για να αυξήσετε την αντίθεση μιας εικόνας, μετακινήστε το αριστερό και το δεξί

ρυθμιστικό στο ιστόγραμμα «Επίπεδα εισόδου». Το εύρος ανάμεσα στο πιο ανοιχτό και

το πιο σκούρο χρώμα διαιρείται σε 255 διαβαθμίσεις. Το αριστερό ρυθμιστικό ρυθμίζει το

χρώμα που θα θεωρηθεί ως το πιο μαύρο τμήμα της εικόνας, ενώ το δεξί ρυθμιστικό

ρυθμίζει το χρώμα που θα θεωρηθεί ως το λευκότερο τμήμα της εικόνας. Μετακινώντας

το μεσαίο ρυθμιστικό προς τα δεξιά σκουραίνετε την εικόνα, ενώ όταν το μετακινείτε

προς τα αριστερά, η εικόνα γίνεται πιο ανοιχτόχρωμη.

Προσαρμόστε το ρυθμιστικό επιπέδου εξόδου για να μειώσετε την αντίθεση της εικόνας. 

· Γόμα

Διαγράφει ένα τμήμα της εικόνας.

· Αφαίρεση έγχρωμων σημείων

Αφαιρεί οποιεσδήποτε έγχρωμες σφραγίδες και σημάνσεις έχουν καταχωριστεί με πένα

για να διευκολύνει την αναγνώριση κειμένου που αποκρύπτεται από αυτές τις σημάνσεις.

Αυτό το εργαλείο προορίζεται για σαρωμένα έγγραφα με λευκό φόντο και δεν θα πρέπει

να χρησιμοποιείται σε ψηφιακές φωτογραφίες και έγγραφα με έγχρωμες εικόνες φόντου. 



219

ABBYY® FineReader PDF 15 Εγχειρίδιο χρήσης

Εάν οι περιοχές ανιχνεύονται λανθασμένα

Το ABBYY FineReader αναλύει τις εικόνες των σελίδων πριν από την αναγνώριση και ανιχνεύει

τους διαφορετικούς τύπους περιοχής σε αυτές τις εικόνες, πιο συγκεκριμένα περιοχές Kειμένου,

Eικόνας, Eικόνας φόντου, Πίνακα και Γραμμικού κώδικα. Αυτή η ανάλυση καθορίζει ποιες

περιοχές θα αναγνωριστούν και με ποια σειρά. Στο περιβάλλον εργασίας χρήστη, διακρίνονται

διαφορετικοί τύποι περιοχών με βάση τα χρώματα των περιγραμμάτων τους.

Εάν κάνετε κλικ σε μια περιοχή, θα επισημανθεί και θα καταστεί ενεργή . Μπορείτε επίσης να

περιηγηθείτε στις περιοχές πατώντας το πλήκτρο. Οι αριθμοί των περιοχών ορίζουν τη σειρά με

την οποία επιλέγονται όταν πατάτε το πλήκτρο. Από προεπιλογή, αυτοί οι αριθμοί περιοχής δεν

είναι εμφανείς στο παράθυρο Εικόνα, αλλά μπορείτε να τους δείτε στο παράθυρο Ιδιότητες

περιοχής κάθε περιοχής. Οι αριθμοί περιοχής εμφανίζονται σε περιοχές όταν είναι επιλεγμένο το

εργαλείο Ταξινόμηση περιοχών.

Αυτά τα εργαλεία χειροκίνητης σχεδίασης και επεξεργασίας περιοχών βρίσκονται στη γραμμή

εργαλείων στο επάνω μέρος του παραθύρου Εικόνα και στις αναδυόμενες γραμμές εργαλείων

των περιοχών Κειμένου, Εικόνας, Εικόνας φόντου και Πίνακα (επιλέξτε μια περιοχή για να δείτε

την αναδυόμενη γραμμή εργαλείων).

 Μόλις προσαρμόσετε τη θέση ή αλλάξετε τον τύπο της περιοχής, φροντίστε να αναγνωρίσετε

την εικόνα ξανά. 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία επεξεργασίας περιοχής για:

· Δημιουργία νέας περιοχής 

· Ρύθμιση περιγραμμάτων περιοχής 

· Προσθήκη και αφαίρεση τμημάτων περιοχών 

· Επιλογή μίας ή περισσότερων περιοχών 

· Μετακίνηση περιοχών 

· Αναδιάταξη περιοχών 

· Διαγραφή περιοχών 

· Αλλαγή του προσανατολισμού του κειμένου σε μια περιοχή 

· Αλλαγή του χρώματος των περιγραμμάτων περιοχής 

Δημιουργία νέας περιοχής 
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1. Επιλέξτε ένα από τα εργαλεία στη γραμμή εργαλείων στο επάνω μέρος του παραθύρου

«Εικόνα»:

 σχεδιάζει μια Περιοχή αναγνώρισης .

 σχεδιάζει μια Περιοχή κειμένου .

 σχεδιάζει μια Περιοχή εικόνας .

 σχεδιάζει μια Περιοχή εικόνας φόντου .

 σχεδιάζει μια Περιοχή πίνακα .

2. Κρατήστε πατημένο το αριστερό κουμπί του ποντικιού και μετακινήστε το δείκτη του

ποντικιού για να σχεδιάσετε μια περιοχή. 

Συμβουλή.  Μπορείτε να σχεδιάσετε νέες περιοχές χωρίς να επιλέξετε ένα εργαλείο από τη

γραμμή εργαλείων του παραθύρου Εικόνα. Μπορείτε απλώς να σχεδιάσετε μια περιοχή στην

εικόνα χρησιμοποιώντας έναν από τους παρακάτω συνδυασμούς πλήκτρων: 

· Ctrl+Shift σχεδιάζει μια περιοχή Κειμένου.

· Alt+Shift σχεδιάζει μια περιοχή Εικόνας.

· Ctrl+Alt σχεδιάζει μια περιοχή πίνακα.

· Ctrl+Shift+Alt σχεδιάζει μια περιοχή Εικόνας φόντου περιοχή.

Μπορείτε να αλλάξετε τον τύπο μιας περιοχής. Κάντε δεξί κλικ στην περιοχή τον τύπο της οποίας

θέλετε να αλλάξετε, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή τύπου περιοχής σε στο μενού συντόμευσης

και επιλέξτε τον επιθυμητό τύπο περιοχής.

Ρύθμιση περιγραμμάτων περιοχής 

1. Τοποθετήστε το δρομέα του ποντικιού σε ένα περίγραμμα της περιοχής. 

2. Κρατήστε πατημένο το αριστερό κουμπί του ποντικιού και σύρετε το περίγραμμα στην

επιθυμητή κατεύθυνση. 

 Μπορείτε να προσαρμόσετε ταυτόχρονα τα κατακόρυφα και τα οριζόντια περιγράμματα της

περιοχής τοποθετώντας το δείκτη του ποντικιού σε μια γωνία της περιοχής. 

Προσθήκη/κατάργηση τμημάτων περιοχής 

1. Επιλέξτε το εργαλείο  ή  στη γραμμή εργαλείων μιας περιοχής Κειμένου,

Εικόνας ή Εικόνας φόντου.

2. Τοποθετήστε το δρομέα του ποντικιού μέσα σε μια περιοχή και επιλέξτε ένα τμήμα της

εικόνας. Το τμήμα θα προστεθεί στην περιοχή ή θα διαγραφεί από αυτήν.

414
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414
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414



221

ABBYY® FineReader PDF 15 Εγχειρίδιο χρήσης

3. Προσαρμόστε το περίγραμμα της περιοχής, αν απαιτείται. 

Σημείωση:

1. Αυτά τα εργαλεία είναι διαθέσιμα μόνο για περιοχές Κειμένου, Εικόνας και Εικόνας

φόντου areas. Τμήματα περιοχών δεν μπορούν να προστεθούν σε ή να διαγραφούν από

περιοχές Πίνακα ή Γραμμικού κώδικα. 

2. Τα περιγράμματα περιοχών μπορούν επίσης να προσαρμόζονται με τη χρήση λαβών

αλλαγής μεγέθους. Τα τμήματα που προκύπτουν μπορούν να σύρονται σε οποιαδήποτε

κατεύθυνση με το ποντίκι. Για να προσθέσετε μια λαβή αλλαγής μεγέθους, τοποθετήστε

το δείκτη του ποντικού στην επιθυμητή θέση στο περίγραμμα κρατώντας πατημένα τα

πλήκτρα Ctrl+Shift (η μορφή του δείκτη αλλάζει σε νηματοειδή σταυρό) και κάντε κλικ

στο περίγραμμα. Η νέα λαβή αλλαγής μεγέθους θα εμφανιστεί στο περίγραμμα της

περιοχής.

Επιλογή μίας ή περισσότερων περιοχών 

· Επιλέξτε το εργαλείο , , , , ,  ή  στη γραμμή εργαλείων στο

πάνω μέρος του παραθύρου Εικόνα και κάντε κλικ στις περιοχές που θέλετε να επιλέξετε

κρατώντας πατημένο το πλήκτρο Ctrl. Για να αφαιρέσετε μια περιοχή από την επιλογή,

κάντε ξανά κλικ επάνω της.

Μετακίνηση περιοχής 

· Επιλέξτε μια περιοχή και μετακινήστε την κρατώντας πατημένο το πλήκτρο Ctrl.

Αναδιάταξη περιοχών 

1. Επιλέξτε το εργαλείο  στη γραμμή εργαλείων στο πάνω μέρος του παραθύρου

Εικόνα ή κάντε κλικ στην επιλογή Περιοχή > Αναδιάταξη περιοχών.

2. Επιλέξτε τις περιοχές με τη σειρά με την οποία θέλετε να εμφανίζονται τα περιεχόμενά

τους στο έγγραφο εξόδου. 

 Οι περιοχές αριθμούνται αυτόματα από τα αριστερά προς τα δεξιά κατά τη διάρκεια της

ανάλυσης σελίδων, ανεξάρτητα από την κατεύθυνση του κειμένου στην εικόνα. 

Διαγραφή περιοχής 

· Επιλέξτε τις περιοχές που θέλετε να διαγράψετε και κάντε κλικ στο πλήκτρο Delete.

· Επιλέξτε τις περιοχές που θέλετε να διαγράψετε, κάντε δεξί κλικ σε μία από αυτές και

κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή στο μενού συντόμευσης.

· Επιλέξτε το εργαλείο  και κάντε κλικ στις περιοχές που θέλετε να διαγράψετε.
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Για να διαγράψετε όλες τις περιοχές: 

· Κάντε δεξί κλικ οπουδήποτε μέσα στο παράθυρο Εικόνα και κάντε κλικ στην επιλογή

Διαγραφή περιοχών και κειμένου στο μενού συντόμευσης.

 Η διαγραφή μιας περιοχής από μια εικόνα η οποία έχει αναγνωριστεί ήδη θα διαγράψει όλο το

κείμενο από αυτήν την περιοχή στο παράθυρο Κείμενο.

Αλλαγή προσανατολισμού κειμένου 

· Κάντε δεξί κλικ σε μια περιοχή και κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες στο μενού

συντόμευσης για να προβάλετε τις ιδιότητές του στο παράθυρο Ιδιότητες περιοχής. Σε

αυτό το παράθυρο διαλόγου, επιλέξτε τον επιθυμητό προσανατολισμό κειμένου από

Προσανατολισμός την αναπτυσσόμενη λίστα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των ιδιοτήτων κειμένου σε

περιοχές κειμένου, βλ. Επεξεργασία ιδιοτήτων περιοχής .

Για να αλλάξετε τα χρώματα των περιγραμμάτων περιοχής:

1. Κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία > Επιλογές... για να ανοίξετε το πλαίσιο διαλόγου

Επιλογές και κάντε κλικ στην καρτέλα Περιοχές\nκαι κείμενο.

2. Επιλέξτε μια περιοχή το χρώμα της οποίας θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε

το επιθυμητό χρώμα.

223
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Επεξεργασία ιδιοτήτων περιοχής

Κατά την εκτέλεση της αυτόματης ανάλυσης του εγγράφου, το ABBYY FineReader εντοπίζει

διαφορετικούς τύπους περιοχών στις σελίδες του εγγράφου, όπως πίνακες, εικόνες, κείμενο και

γραμμικούς κώδικες. Το πρόγραμμα αναλύει επίσης τη δομή του εγγράφου και αναγνωρίζει τις

επικεφαλίδες και άλλα στοιχεία της διάταξης όπως οι κεφαλίδες, τα υποσέλιδα, οι εικόνες και οι

λεζάντες.

Μπορείτε να αλλάξετε χειροκίνητα τις ιδιότητες που δεν έχουν καθοριστεί σωστά σε ορισμένες

περιοχές κειμένου και πίνακα.

1. Επιλέξτε μια περιοχή στο παράθυρο Εικόνα ή Εστίαση για να εμφανίσετε τις ιδιότητές

του στο παράθυρο Ιδιότητες περιοχής. Αυτό το παράθυρο εμφανίζει τις εξής

επεξεργάσιμες επιλογές:

· Γλώσσα

Βλ. Γλώσσες OCR .

· Λειτουργία

Εμφανίζει τη λειτουργία του κειμένου, π.χ. αν είναι κεφαλίδα ή υποσέλιδο,

υποσημείωση κ.λπ. (ισχύει μόνο για περιοχές κειμένου).

· Προσανατολισμός

Βλ. Εάν δεν αναγνωρίζεται κατακόρυφο ή αντεστραμμένο κείμενο .

· Τύπος εκτύπωσης

Βλ. Χαρακτηριστικά εγγράφου που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πριν από την οπτική

αναγνώριση χαρακτήρων .

· Αντιστροφή

Βλ. Εάν δεν αναγνωρίζεται κατακόρυφο ή αντεστραμμένο κείμενο .

· Κατεύθυνση κειμένου Κινεζικής/Ιαπωνικής/Κορεατικής

Βλ. Εργασία με γλώσσες σύνθετης γραφής .

Σημείωση:

a. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά /  για να πλοηγηθείτε στο πλαίσιο διαλόγου των

ιδιοτήτων, αν το παράθυρο Εικόνα δεν είναι αρκετά πλατύ ώστε να χωρά

ολόκληρο το πλαίσιο διαλόγου.

b. Κάποιες ιδιότητες κειμένου σε περιοχές κειμένου μπορούν να αλλάξουν μέσω του

μενού συντόμευσης αυτών των περιοχών.

2. Αφότου πραγματοποιήσετε τις επιθυμητές αλλαγές, φροντίστε να αναγνωρίσετε το

έγγραφο εκ νέου, ώστε οι αλλαγές που κάνατε στις περιοχές να αντικατοπτρίζονται στο

αναγνωρισμένο κείμενο.

362
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 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις περιοχές, βλ. Επεξεργασία περιοχών .

Εάν δεν αναπαράγεται η πολύπλοκη δομή ενός έντυπου

εγγράφου

Πριν από την εκτέλεση της διαδικασίας αναγνώρισης του εγγράφου, το ABBYY FineReader εκτελεί

ανάλυση της λογικής δομής του εγγράφου και εντοπίζει τις περιοχές που περιέχουν κείμενο,

εικόνες, πίνακες και γραμμικούς κώδικες. Στη συνέχεια, το πρόγραμμα βασίζεται σε αυτή την

ανάλυση για την ταυτοποίηση των περιοχών και τη σειρά με την οποία αναγνωρίστηκαν. Αυτές οι

πληροφορίες βοηθούν στην αναδημιουργία της μορφοποίησης του πρωτότυπου εγγράφου.

Σύμφωνα με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, το ABBYY FineReader θα εκτελεί αυτόματη ανάλυση

εγγράφων. Ωστόσο, σε περίπτωση που η μορφοποίηση είναι πολύ σύνθετη ορισμένες περιοχές

ενδεχομένως να εντοπίζονται λανθασμένα και ίσως να θέλετε να κάνετε διορθώσεις χειροκίνητα.

Χρησιμοποιήστε τα παρακάτω εργαλεία και εντολές για να διορθώσετε τις περιοχές:

· Εργαλεία χειροκίνητης ρύθμισης περιοχών στη γραμμή εργαλείων του παραθύρου

Εικόνα.

· Εντολές του μενού συντόμευσης, το οποίο είναι διαθέσιμο κάνοντας δεξί κλικ στην

επιλεγμένη περιοχή στο παράθυρο Εικόνα ή στο παράθυρο Εστίαση.

· Εντολές στο μενού Περιοχή.

Μετά από την εκτέλεση των επιθυμητών ρυθμίσεων, επανεκκινήστε τη διαδικασία της οπτικής

αναγνώρισης χαρακτήρων.

 Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Σε περίπτωση λανθασμένης ανίχνευσης περιοχών .

Οι ρυθμίσεις αναγνώρισης, οι ιδιότητες περιοχής και οι ρυθμίσεις αποθήκευσης επηρεάζουν

επίσης την ποιότητα της νέας εκπαίδευσης της διάταξης του πρωτότυπου εγγράφου. 

Δείτε επίσης:  Επιλογές OCR , Προσαρμογή ιδιοτήτων περιοχής  και Αποθήκευση

αποτελεσμάτων OCR .
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Εάν επεξεργάζεστε μεγάλο αριθμό εγγράφων με όμοια διάταξη

Κατά την επεξεργασία μεγάλου πλήθους εγγράφων με ίδια διάταξη (π.χ. φόρμες ή

ερωτηματολόγια), η ανάλυση της διάταξης κάθε σελίδας θα είναι εξαιρετικά χρονοβόρα. Για να

εξοικονομήσετε χρόνο, μπορείτε να αναλύσετε μόνο ένα έγγραφο από μια σειρά παρόμοιων

εγγράφων και να αποθηκεύσετε τις περιοχές που εντοπίστηκαν ως πρότυπο. Στη συνέχεια,

μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το πρότυπο για τα άλλα έγγραφα της σειράς. 

Για να δημιουργήσετε ένα πρότυπο περιοχής: 

1. Ανοίξτε μια εικόνα στον Επεξεργαστή OCR και είτε εκτελέστε την αυτόματη ανάλυση

μέσω του προγράμματος είτε σχεδιάστε τις περιοχές χειροκίνητα. 

2. Κάντε κλικ στην επιλογή Περιοχή > Αποθήκευση προτύπου περιοχής.... Στο πλαίσιο

διαλόγου που ανοίγει, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το πρότυπο περιοχής σας και

κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

 Για να έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε ένα πρότυπο περιοχής, πρέπει να σαρώσετε

όλα τα έγγραφα μιας σειράς χρησιμοποιώντας την ίδια τιμή ανάλυσης. 

Για να εφαρμόσετε ένα πρότυπο περιοχής:

1. Στο παράθυρο ΣΕΛΊΔΕΣ, επιλέξτε τις σελίδες στις οποίες θέλετε να χρησιμοποιήσετε το

πρότυπο.

2. Κάντε κλικ στην επιλογή Περιοχή > Φόρτωση προτύπου περιοχής....

3. Στο πλαίσιο διαλόγου Άνοιγμα προτύπου περιοχής, επιλέξτε το επιθυμητό αρχείο

προτύπου (*.blk).

4. Στο ίδιο πλαίσιο διαλόγου, δίπλα στην επιλογή Εφαρμογή σε, επιλέξτε Επιλεγμένες

σελίδες για να χρησιμοποιήσετε το πρότυπο για τις επιλεγμένες σελίδες.

Συμβουλή.  Αν θέλετε να εφαρμόσετε το πρότυπο σε όλες τις σελίδες του εγγράφου, επιλέξτε το

στοιχείο Όλες οι σελίδες.

5. Κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.
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Εάν δεν ανιχνεύονται πίνακες και εικόνες

Εάν δεν ανιχνεύεται ένας πίνακας

Οι περιοχές Πίνακα  επισημαίνουν πίνακες ή αποσπάσματα κειμένου τα οποία έχουν τη μορφή

διάταξης πίνακα. Εάν το πρόγραμμα αποτύχει να εντοπίσει έναν πίνακα αυτόματα,

χρησιμοποιήστε το εργαλείο Πίνακας για να σχεδιάσετε μια περιοχή πίνακα γύρω από τον πίνακα

χειροκίνητα.

1. Επιλέξτε το εργαλείο  στη γραμμή εργαλείων στην επάνω πλευρά του παραθύρου

Εικόνα και χρησιμοποιήστε το ποντίκι για να σχεδιάσετε ένα ορθογώνιο γύρω από τον

πίνακα στην εικόνα σας.

2. Κάντε δεξί κλικ στον πίνακα και μετά επιλέξτε Ανάλυση δομής πίνακα στο μενού

συντόμευσης ή κάντε κλικ στο κουμπί  της αναδυόμενης γραμμής εργαλείων της

περιοχής Πίνακας.

3. Χρησιμοποιήστε την αναδυόμενη γραμμή εργαλείων, το μενού συντόμευσης της

περιοχής πίνακα ή τις εντολές του μενού Περιοχή για να επεξεργαστείτε τα

αποτελέσματα.

4. Εκτελέστε τη διαδικασία οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων ξανά.

Μπορείτε να αλλάξετε τον τύπο μιας περιοχής που έχει ήδη αναγνωριστεί. Για να αλλάξετε τον

τύπο μιας περιοχής σε Πίνακα κάντε δεξί κλικ στην περιοχή και επιλέξτε Αλλαγή τύπου περιοχής

σε > Πίνακας στο μενού συντόμευσης.

Εάν το ABBYY FineReader δεν επιτύχει να εντοπίσει σωστά τις σειρές και τις στήλες σε έναν πίνακα

αυτόματα, μπορείτε να ρυθμίσετε χειροκίνητα τη διάταξη και να εκτελέσετε ξανά τη διαδικασία

της οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων.

· Χρησιμοποιήστε τις εντολές στο μενού Περιοχή ή τις εντολές στο μενού συντόμευσης

μιας περιοχής πίνακα για να κάνετε τις εξής ενέργειες:

o Ανάλυση δομής πίνακα (αναλύει αυτόματα τη δομή του πίνακα και σας γλιτώνει από

τον κόπο να σχεδιάσετε χειροκίνητα κατακόρυφα και οριζόντια διαχωριστικά),

o Διαίρεση κελιών, Συγχώνευση κελιών και Συγχώνευση Γραμμών (σάς παρέχει τη

δυνατότητα να διορθώνετε τυχόν λανθασμένα αναγνωρισμένες σειρές ή στήλες)

414
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· Χρησιμοποιήστε την αναδυόμενη γραμμή εργαλείων του επιλεγμένου πίνακα για να

εκτελέσετε τα ακόλουθα: Προσθήκη οριζόντιου ή κατακόρυφου διαχωριστικού, διαγραφή

διαχωριστικών πίνακα, ανάλυση δομής πίνακα, διαίρεση κελιών πίνακα, συγχώνευση

κελιών ή σειρών πίνακα (κάντε κλικ στην περιοχή Πίνακας και μετά κάνετε κλικ στο

κατάλληλο εργαλείο στην αναδυόμενη γραμμή εργαλείων:

).

Συμβουλή.  Κάντε κλικ στο εργαλείο  στην αναδυόμενη γραμμή εργαλείων για να επιλέξετε

αντικείμενα.

Σημείωση:

1. Η εντολή διαίρεσης κελιών μπορεί να εφαρμοστεί μόνο σε κελιά πίνακα τα οποία είχαν

προηγουμένως συγχωνευθεί.

2. Για τη συγχώνευση κελιών ή σειρών του πίνακα, επιλέξτε τα στην εικόνα και, στη

συνέχεια, επιλέξτε το κατάλληλο εργαλείο ή εντολή του μενού.

3. Εάν ο πίνακας περιέχει κελιά με κατακόρυφο κείμενο, ενδέχεται να χρειαστεί να αλλάξετε

πρώτα τις ιδιότητες του κειμένου.

4. Εάν τα κελιά του πίνακα περιέχουν μόνο μια εικόνα, επιλέξτε τη ρύθμιση Αντιμετώπιση

επιλεγμένων κελιών ως εικόνα στο παράθυρο Ιδιότητες περιοχής (κάντε δεξί κλικ

στην περιοχή και μετά στην επιλογή Ιδιότητες στο μενού συντόμευσης).

Εάν το κελί περιέχει ένα συνδυασμό εικόνας και κειμένου, επιλέξτε την εικόνα για να τη

μετατρέψετε σε ειδική περιοχή στο εσωτερικό του κελιού.

 Δείτε επίσης: 

· Εάν δεν αναγνωρίζεται κατακόρυφο ή αντεστραμμένο κείμενο

· Εάν οι περιοχές ανιχνεύονται λανθασμένα

· Προσαρμογή ιδιοτήτων περιοχής

Εάν δεν ανιχνεύεται μια εικόνα

Οι περιοχές Εικόνα  επισημαίνουν τις εικόνες που περιέχονται στο έγγραφό σας. Επίσης,

μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις περιοχές εικόνας, εάν δεν θέλετε να γίνει αναγνώριση ενός

αποσπάσματος κειμένου. Εάν το πρόγραμμα αποτύχει να εντοπίσει μια εικόνα αυτόματα,

χρησιμοποιήστε το εργαλείο Εικόνα για να σχεδιάσετε μια περιοχή εικόνας γύρω από την εικόνα

χειροκίνητα.

240
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1. Στη γραμμή εργαλείων στο επάνω μέρος του παραθύρου Εικόνα, επιλέξτε το εργαλείο

 και κατόπιν χρησιμοποιήστε το ποντίκι για να σχεδιάσετε ένα ορθογώνιο γύρω

από την εικόνα σας.

2. Εκτελέστε τη διαδικασία οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων ξανά.

Εάν υπάρχει κείμενο εκτυπωμένο πάνω από μια εικόνα στο έγγραφό σας, σχεδιάστε μια Εικόνα

φόντου  γύρω από την εικόνα. 

1. Στο παράθυρο Εικόνα, επιλέξτε το εργαλείο  στη γραμμή εργαλείων και σχεδιάστε

ένα πλαίσιο γύρω από την εικόνα.

2. Εκκινήστε τη διαδικασία οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων.

Μπορείτε να αλλάξετε μια υφιστάμενη περιοχή σε Εικόνα ή Εικόνα φόντου. Κάντε δεξί κλικ στην

περιοχή και μετά επιλέξτε Αλλαγή τύπου περιοχής σε > Εικόνα ή Αλλαγή τύπου περιοχής σε >

Εικόνα φόντου.

 Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικές με τους τύπους περιοχής και την επεξεργασία περιοχών,

ανατρέξτε στην ενότητα Εάν οι περιοχές ανιχνεύονται λανθασμένα .

414
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Εάν δεν ανιχνεύεται ένας γραμμικός κώδικας

Οι περιοχές γραμμικού κώδικα  περιέχουν γραμμικούς κώδικες. Εάν το έγγραφό σας περιέχει

ένα γραμμικό κώδικα τον οποίο θα θέλατε να αποδώσετε ως ακολουθία γραμμάτων και ψηφίων

παρά ως εικόνα, επιλέξτε τον γραμμικό κώδικα και αλλάξτε τον τύπο περιοχής σε «Γραμμικός

κώδικας». 

 Από προεπιλογή, η αναγνώριση γραμμικού κώδικα είναι απενεργοποιημένη. Για να την

ενεργοποιήσετε, κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία > Επιλογές... για να ανοίξετε το πλαίσιο

διαλόγου Επιλογές, κάντε κλικ την καρτέλα OCR, και ενεργοποιήστε την επιλογή Μετατροπή

γραμμικών κωδίκων σε συμβολοσειρές.

Για να σχεδιάσετε μια περιοχή γραμμικού κώδικα και να την αναγνωρίσετε: 

1. Σχεδιάστε μια περιοχή γύρω από τον γραμμικό κώδικα στο παράθυρο Εικόνα ή

Εστίαση.

2. Κάντε δεξί κλικ στην εργασία και κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή τύπου περιοχής σε >

Γραμμικός κώδικας στο μενού συντόμευσης.

3. Εκτελέστε τη διαδικασία οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων. 

Το ABBYY FineReader PDF 15 μπορεί να πραγματοποιήσει ανάγνωση των ακόλουθων τύπων

γραμμικού κώδικα:

· Code 3 of 9

· Check Code 3 of 9

· Code 3 of 9 without asterisk

· Codabar

· Code 93

· Code 128

· EAN 8

· EAN 13

· IATA 2 of 5

· Interleaved 2 of 5

· Check Interleaved 2 of 5

· Matrix 2 of 5

· Postnet

414
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· Industrial 2 of 5

· UCC-128

· UPC-A

· UPC-E

· PDF417

· Aztec Code

· Data Matrix

· QR code

· Patch code

 Ο προεπιλεγμένος τύπος γραμμικού κώδικα είναι Αυτόματος εντοπισμός, που σημαίνει ότι οι

τύποι γραμμικού κώδικα θα ανιχνεύονται αυτόματα. Ωστόσο, δεν μπορούν να ανιχνεύονται

αυτόματα όλοι οι γραμμικοί κώδικες και ορισμένες φορές ενδέχεται να χρειαστεί να επιλέξετε τον

κατάλληλο τύπο χειροκίνητα στο παράθυρο Ιδιότητες περιοχής .

Το ABBYY FineReader μπορεί να ανιχνεύει αυτόματα τους παρακάτω τύπους γραμμικού κώδικα:

Code 3 of 9, Code 93, Code 128, EAN 8, EAN 13, Postnet, UCC-128, UPC-E, PDF417, UPC-A, QR code.

202
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Εάν χρησιμοποιείται λανθασμένη γραμματοσειρά ή ορισμένοι

χαρακτήρες αντικαθίστανται από το σύμβολο «?» ή «□»

Αν βλέπετε «?» ή «□» αντί για γράμματα στο παράθυρο Κείμενο, ελέγξτε αν οι γραμματοσειρές

που έχουν επιλεγεί να εμφανίζουν το αναγνωρισμένο κείμενο περιέχουν όλους τους χαρακτήρες

που χρησιμοποιούνται στο κείμενό σας.

 Δείτε επίσης:  Απαιτούμενες γραμματοσειρές .

Μπορείτε να αλλάξετε τη γραμματοσειρά ενός αναγνωρισμένου κειμένου χωρίς να εκτελέσετε εκ

νέου τη διαδικασία OCR. 

Για να αλλάξετε τη γραμματοσειρά σε ένα μικρό έγγραφο: 

1. Επιλέξτε ένα τμήμα κειμένου όπου κάποιοι χαρακτήρες έχουν λανθασμένη

γραμματοσειρά. 

2. Κάντε δεξί κλικ στην επιλογή και μετά επιλέξτε Ιδιότητες στο μενού συντόμευσης.

3. Επιλέξτε την επιθυμητή γραμματοσειρά από την αναπτυσσόμενη λίστα Γραμματοσειρά

στο παράθυρο Ιδιότητες κειμένου. Η γραμματοσειρά στο επιλεγμένο τμήμα κειμένου

θα αλλάξει αναλόγως.

Για να αλλάξετε τη γραμματοσειρά σε ένα μεγάλο έγγραφο όπου χρησιμοποιούνται στιλ :

1. Κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία > Επεξεργαστής στυλ....

2. Στο πλαίσιο διαλόγου Επεξεργαστής στυλ, επιλέξτε το στιλ το οποίο θέλετε να

επεξεργαστείτε και αλλάξτε τη γραμματοσειρά του.

3. Κάντε κλικ στην επιλογή OK. Θα αλλάξει ανάλογα η γραμματοσειρά σε όλα τα τμήματα

κειμένου στα οποία χρησιμοποιείται αυτό το στιλ. 

 Εάν ένα έργο OCR έχει αναγνωριστεί ή υποστεί επεξεργασία σε άλλο υπολογιστή, το κείμενο

στο έγγραφο ενδέχεται να μην εμφανίζεται σωστά στον υπολογιστή σας. Σε αυτή την περίπτωση,

βεβαιωθείτε ότι όλες οι γραμματοσειρές που χρησιμοποιούνται σε αυτό το έργο OCR είναι

εγκατεστημένες στον υπολογιστή σας. 

384
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Εάν το έντυπο έγγραφό σας περιέχει μη τυποποιημένες

γραμματοσειρές

Αν ένα έγγραφο που θέλετε να αναγνωρίσετε περιέχει διακοσμητικές γραμματοσειρές ή ειδικούς

χαρακτήρες (π.χ. μαθηματικά σύμβολα), σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία

εκπαίδευσης για να βελτιώσετε την ακρίβεια της αναγνώρισης.

 Δεν συνιστάται να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία εκπαίδευσης σε άλλες περιπτώσεις, καθώς η

βελτίωση της ποιότητας αναγνώρισης θα είναι ασήμαντη σε σύγκριση με το χρόνο και τον κόπο

που θα αφιερώσετε για την εκπαίδευση. 

Στη λειτουργία εκπαίδευσης, δημιουργείται ένα μοτίβο χρήστη , το οποίο μπορεί να

χρησιμοποιηθεί κατά την εκτέλεση OCR σε ολόκληρο το κείμενο.

· Χρήση μοτίβων χρήστη 

· Δημιουργία και εκπαίδευση μοτίβου χρήστη

· Επιλογή μοτίβου χρήστη 

· Επεξεργασία μοτίβου χρήστη 

Χρήση μοτίβων χρήστη 

Για να χρησιμοποιήσετε ένα μοτίβο χρήστη για την αναγνώριση ενός εγγράφου: 

1. Κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία > Επιλογές... για να ανοίξετε το πλαίσιο διαλόγου

Επιλογές και κάντε κλικ στην καρτέλα OCR.

2. Επιλέξτε το στοιχείο Χρήση μοτίβων χρήστη.

 Αν επιλέξετε το στοιχείο Χρήση επίσης ενσωματωμένων μοτίβων κάτω από την

επιλογή Χρήση μοτίβων χρήστη, το ABBYY FineReader θα χρησιμοποιήσει τα

ενσωματωμένα σε αυτό μοτίβα επιπλέον τυχόν μοτίβων χρήστη που δημιουργείτε.

3. Κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργαστής προτύπων....

4. Στο πλαίσιο διαλόγου Επεξεργαστής προτύπων, επιλέξτε ένα μοτίβο και κάντε κλικ στο

ΟΚ.

5. Κάντε κλικ στο κουμπί  στην κύρια γραμμή εργαλείων στο πάνω μέρος

του παραθύρου του Επεξεργαστή OCR.

Δημιουργία και εκπαίδευση μοτίβου χρήστη

Για να εκπαιδεύσετε ένα μοτίβο χρήστη, ώστε να αναγνωρίζει νέους χαρακτήρες και δίψηφα

γράμματα: 

414
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1. Κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία > Επιλογές... για να ανοίξετε το πλαίσιο διαλόγου

Επιλογές και κάντε κλικ στην καρτέλα OCR.

2. Επιλέξτε το στοιχείο Χρήση εκπαίδευσης για αναγνώριση νέων χαρακτήρων και

δίψηφων γραμμάτων.

 Αν επιλέξετε το στοιχείο Χρήση επίσης ενσωματωμένων μοτίβων κάτω από την

επιλογή Χρήση εκπαίδευσης για αναγνώριση νέων χαρακτήρων και δίψηφων

γραμμάτων, το ABBYY FineReader θα χρησιμοποιήσει τα ενσωματωμένα σε αυτό μοτίβα

επιπλέον τυχόν μοτίβων χρήστη που δημιουργείτε.

3. Κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργαστής προτύπων....

 Η εκπαίδευση του μοτίβου δεν υποστηρίζεται για τις ασιατικές γλώσσες. 

4. Στο πλαίσιο διαλόγου Επεξεργαστής προτύπων, κάντε κλικ στο κουμπί Νέο....

5. Στο πλαίσιο διαλόγου Δημιουργία προτύπου, ορίστε ένα όνομα για το νέο μοτίβο και

κάντε κλικ στην επιλογή OK.

6. Κάντε κλικ στην επιλογή OK στο πλαίσιο διαλόγου Επεξεργαστής προτύπων και, στη

συνέχεια, κάντε κλικ στο ΟΚ στο πλαίσιο διαλόγουΕπιλογές.

7. Κάντε κλικ στο κουμπί  στη γραμμή εργαλείων στο πάνω μέρος

του παραθύρου Εικόνα.

Αν το πρόγραμμα συναντήσει έναν χαρακτήρα που δεν αναγνωρίζει, θα ανοίξει το

παράθυρο διαλόγου ЕкрбЯдехуз мпфЯвпх και θα προβάλει αυτόν τον χαρακτήρα.
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8. Εκπαιδεύστε το πρόγραμμα να διαβάζει νέους χαρακτήρες και δίψηφα γράμματα.

Ένα δίψηφο γράμμα είναι ένας συνδυασμός δύο ή τριών χαρακτήρων που είναι

ενοποιημένοι (για παράδειγμα, fi, fl, ffi, κ.λπ.) και είναι δύσκολο να τους διακρίνει το

πρόγραμμα. Στην πραγματικότητα, ο χειρισμός τους ως μεμονωμένοι σύνθετοι

χαρακτήρες μπορεί να επιτύχει καλύτερα αποτελέσματα. 

 Οι λέξεις σε έντονη ή πλάγια γραφή στο κείμενό σας, ή οι εκθέτες/δείκτες μπορούν να

διατηρηθούν στο αναγνωρισμένο κείμενο, αν επιλέξετε τις αντίστοιχες ρυθμίσεις στο

στοιχείο Εφέ..

Για να επιστρέψετε σε έναν χαρακτήρα για τον οποίο εκπαιδεύσατε νωρίτερα το

πρόγραμμα, κάντε κλικ στο κουμπί РЯущ. Το πλαίσιο θα μεταβεί στην προηγούμενη

θέση του και η αντιστοιχία «εικόνας χαρακτήρα-χαρακτήρα πληκτρολογίου» για την

οποία εκπαιδεύσατε πιο πρόσφατα το πρόγραμμα θα καταργηθεί από το μοτίβο. Το

κουμπί РЯущ πραγματοποιεί μετακίνηση μεταξύ των χαρακτήρων μίας λέξης και όχι

μεταξύ λέξεων.

Σημαντικό! 

· Μπορείτε να εκπαιδεύσετε το ABBYY FineReader PDF 15 μόνο για την ανάγνωση των

χαρακτήρων που περιλαμβάνονται στο αλφάβητο της γλώσσας OCR. Για να εκπαιδεύσετε

το πρόγραμμα στην ανάγνωση χαρακτήρων οι οποίοι δεν μπορούν να εισαχθούν από το

πληκτρολόγιο, χρησιμοποιήστε ένα συνδυασμό δύο χαρακτήρων για να υποδείξετε

αυτούς τους μη υπαρκτούς χαρακτήρες ή αντιγράψτε τον επιθυμητό χαρακτήρα από το

πλαίσιο διαλόγου ЕйубгщгЮ чбсбкфЮсб (κάντε κλικ στην επιλογή   για να ανοίξετε

αυτό το πλαίσιο διαλόγου).

· Κάθε μοτίβο μπορεί να περιέχει έως 1.000 νέους χαρακτήρες. Ωστόσο, αποφύγετε τη

δημιουργία πάρα πολλών δίψηφων γραμμάτων, καθώς αυτό μπορεί να επηρεάσει

αρνητικά την ποιότητα της οπτικής αναγνώρισης. 

Επιλογή μοτίβου χρήστη 

Το ABBYY FineReader σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε μοτίβα  για να βελτιώσετε την ποιότητα

του OCR.

1. Κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία > Επεξεργαστής προτύπων....

2. Στο πλαίσιο διαλόγου Επεξεργαστής προτύπων, επιλέξτε ένα από τα μοτίβα στη λίστα

και κάντε κλικ στο κουμπί Ορισμός ενεργού.

Ορισμένα σημαντικά στοιχεία που πρέπει να θυμάστε: 

414
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1. Μερικές φορές το πρόγραμμα δεν μπορεί να διακρίνει ανάμεσα σε χαρακτήρες που

μοιάζουν πολύ αλλά δεν είναι ίδιοι και τους αναγνωρίζει ως έναν και τον αυτό

χαρακτήρα. Για παράδειγμα, τα απλά εισαγωγικά (’), τα αριστερά (‘) και τα δεξιά (’)

εισαγωγικά θα αποθηκεύονται σε ένα μοτίβο ως ένας χαρακτήρας (απλά εισαγωγικά).

Αυτό σημαίνει ότι τα αριστερά και τα δεξιά εισαγωγικά δεν θα χρησιμοποιούνται ποτέ

στο αναγνωρισμένο κείμενο, ακόμη κι αν προσπαθήσετε να εκπαιδεύσετε το

πρόγραμμα να τα αναγνωρίζει. 

2. Για ορισμένες εικόνες χαρακτήρων, το ABBYY FineReader PDF 15 θα επιλέξει τον

αντίστοιχο χαρακτήρα του πληκτρολογίου, σύμφωνα με το περιβάλλον. Για

παράδειγμα, η εικόνα ενός μικρού κύκλου θα αναγνωριστεί ως το γράμμα "O" εάν

υπάρχουν γράμματα παρακείμενα σε αυτήν και ως ο αριθμός 0 εάν υπάρχουν ψηφία

γύρω της. 

3. Ένα μοτίβο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για έγγραφα με ίδια γραμματοσειρά,

μέγεθος γραμματοσειράς και ανάλυση με το έγγραφο που χρησιμοποιήθηκε για τη

δημιουργία του μοτίβου. 

4. Μπορείτε να αποθηκεύσετε το μοτίβο σας σε ένα αρχείο και να το χρησιμοποιήσετε για

άλλα έργα OCR. Δείτε επίσης:  Έργα OCR .

5. Για να αναγνωρίσετε κείμενα με διαφορετική γραμματοσειρά, απενεργοποιήστε το

μοτίβο χρήστη. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στην επιλογήΕργαλεία > Επιλογές...

για να ανοίξετε το πλαίσιο διαλόγου Επιλογές, κάντε κλικ την καρτέλα OCR, και

ενεργοποιήστε την επιλογή Χρήση ενσωματωμένων προτύπων.

Επεξεργασία μοτίβου χρήστη 

Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων, μπορεί να επιθυμείτε να

επεξεργαστείτε το νέο μοτίβο που δημιουργήσατε. Ένα μοτίβο το οποίο έχει εκπαιδευτεί

λανθασμένα ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά την ποιότητα του OCR. Ένα μοτίβο  πρέπει να

περιέχει μόνο ολόκληρους χαρακτήρες ή δίψηφα γράμματα . Χαρακτήρες με κομμένες άκρες

και χαρακτήρες με λανθασμένους συνδυασμούς γραμμάτων θα πρέπει να καταργούνται από το

μοτίβο. 

1. Κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία > Επεξεργαστής προτύπων....

2. Στο πλαίσιο διαλόγου Επεξεργαστής προτύπων, επιλέξτε το μοτίβο το οποίο θέλετε να

επεξεργαστείτε και κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία....

3. Στο πλαίσιο διαλόγου МпфЯвп чсЮуфз, επιλέξτε έναν χαρακτήρα και κάντε κλικ στο

κουμπί Йдйьфзфет....

Στο πλαίσιο διαλόγου που ανοίγει: 

· Στο πεδίο ЧбсбкфЮсбт, πληκτρολογήστε το γράμμα που αντιστοιχεί στο χαρακτήρα.
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· Στο πεδίο Εφέ, ορίστε το επιθυμητό εφέ γραμματοσειράς (έντονη γραφή, πλάγια γραφή,

εκθετική μορφή ή μορφή δείκτη).

Για να διαγράψετε έναν χαρακτήρα τον οποίο εκπαιδεύσατε το πρόγραμμα να τον αναγνωρίζει

λανθασμένα, κάντε κλικ στο κουμπί ДйбгсбцЮ στο МпфЯвп чсЮуфз πλαίσιο διαλόγου.

Εάν το κείμενό σας περιέχει πολλούς εξειδικευμένους όρους

Το ABBYY FineReader PDF 15 συγκρίνει τις αναγνωρισμένες λέξεις με το εσωτερικό λεξικό του. Εάν

το κείμενο που θέλετε να αναγνωρίσετε περιέχει πολλούς εξειδικευμένους όρους, συντομογραφίες

και ονόματα, μπορείτε να βελτιώσετε την ακρίβεια της αναγνώρισης προσθέτοντας αυτούς τους

όρους στο λεξικό.

1. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή λεξικών....

2. Στο πλαίσιο διαλόγου Λεξικά χρήστη, επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε και κάντε κλικ στο

στοιχείο Προβολή....

3. Ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου Λεξικό. Σε αυτό το πλαίσιο διαλόγου, πληκτρολογήστε μια

λέξη και κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη λέξης ή επιλέξτε μια λέξη και κάντε κλικ

στην επιλογή Διαγραφή.

Εάν το λεξικό περιέχει ήδη τη λέξη που προσπαθείτε να προσθέσετε, εμφανίζεται ένα μήνυμα που

αναφέρει ότι η λέξη που προσπαθείτε να προσθέσετε υπάρχει ήδη στο λεξικό.

Μπορείτε να εισαγάγετε λεξικά χρήστη τα οποία έχουν δημιουργηθεί σε προηγούμενες εκδόσεις

του ABBYY FineReader (δηλ. στις εκδόσεις 9.0, 10, 11, 12 και 14).

1. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή λεξικών....

2. Στο πλαίσιο διαλόγου Λεξικά χρήστη, επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε και κάντε κλικ στο

στοιχείο Προβολή....

3. Ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου Λεξικό. Σε αυτό το πλαίσιο διαλόγου, κάντε κλικ στο κουμπί

Εισαγωγή... και επιλέξτε το αρχείο λεξικού που θέλετε να εισαγάγετε (πρέπει να έχει

επέκταση *.pmd, *.txt ή *.dic).
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Εάν το πρόγραμμα δεν αναγνωρίζει ορισμένους χαρακτήρες

Το ABBYY FineReader PDF 15 χρησιμοποιεί δεδομένα σχετικά με τη γλώσσα του εγγράφου  όταν

αναγνωρίζετε το κείμενο. Το πρόγραμμα ενδέχεται να μην αναγνωρίζει ορισμένους χαρακτήρες

σε έγγραφα με ασυνήθιστα στοιχεία (π.χ. κωδικοί αριθμοί) επειδή η γλώσσα του εγγράφου μπορεί

να μην περιλαμβάνει αυτούς τους χαρακτήρες. Για την αναγνώριση αυτών των εγγράφων,

μπορείτε να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη γλώσσα που περιλαμβάνει όλους τους

απαιτούμενους χαρακτήρες. Μπορείτε, επίσης, να δημιουργήσετε ομάδες αρκετών γλωσσών

OCR  και να χρησιμοποιήσετε αυτές τις ομάδες όταν αναγνωρίζετε έγγραφα.

Δημιουργία μίας γλώσσας χρήστη 

1. Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου Επιλογές (κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία > Επιλογές...

για να ανοίξετε το πλαίσιο διαλόγου), κάντε κλικ στην καρτέλα Γλώσσες.

2. Κάντε κλικ στο κουμπί Νέο....

3. Στο πλαίσιο διαλόγου που ανοίγει, επιλέξτε το στοιχείο Δημιουργία νέας γλώσσας

βάσει μίας υφιστάμενης, επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως βάση

για τη νέα γλώσσα και κάντε κλικ στην επιλογή OK.

4. Το πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες γλώσσας θα ανοίξει. Σε αυτό το πλαίσιο διαλόγου: 

a. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη νέα σας γλώσσα. 

b. Η γλώσσα που επιλέξατε στο πλαίσιο διαλόγου Νέα γλώσσα ή ομάδα εμφανίζεται

στην αναπτυσσόμενη λίστα Γλώσσα προέλευσης. Μπορείτε να επιλέξετε μια

διαφορετική γλώσσα από αυτήν την αναπτυσσόμενη λίστα.

c. Το Αλφάβητο περιλαμβάνει το αλφάβητο της βασικής γλώσσας. Αν θέλετε να

επεξεργαστείτε το αλφάβητο, κάντε κλικ στο κουμπί .

d. Η ομάδα επιλογών Λεξικό περιέχει διάφορες επιλογές για το λεξικό που θα

χρησιμοποιηθεί από το πρόγραμμα κατά την αναγνώριση κειμένου και τον έλεγχο

του αποτελέσματος:

· Καμία

Η γλώσσα δεν θα διαθέτει λεξικό. 

· Ενσωματωμένο λεξικό

Θα χρησιμοποιηθεί το ενσωματωμένο λεξικό του προγράμματος. 

362
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· Λεξικό χρήστη

Κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία... για να ορίσετε όρους λεξικού ή να εισάγετε

ένα υφιστάμενο προσαρμοσμένο λεξικό ή αρχείο κειμένου με κωδικοποίηση

Windows-1252 (οι όροι πρέπει να διαχωρίζονται με κενά ή άλλους χαρακτήρες που

δεν περιλαμβάνονται στο αλφάβητο).

 Οι λέξεις από το λεξικό χρήστη δεν επισημαίνονται ως λάθη κατά τον

ορθογραφικό έλεγχο στο αναγνωρισμένο κείμενο. Μπορούν να είναι γραμμένες

μόνο με πεζά ή μόνο κεφαλαία γράμματα ή μπορούν να αρχίζουν με κεφαλαίο.

Λέξη που

περιλαμβάνεται

στο λεξικό 

Λέξεις που δεν θεωρούνται λάθος κατά τον

ορθογραφικό έλεγχο

αβγ αβγ, Αβγ, ΑΒΓ

Αβγ αβγ, Αβγ, ΑΒΓ

ΑΒΓ αβγ, Αβγ, ΑΒΓ

Αβγ αΒγ, αβγ, Αβγ, ΑΒΓ

· Το Κανονική έκφραση σάς δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα έγγραφο

χρήστη χρησιμοποιώντας κανονικές εκφράσεις. 

 Δείτε επίσης:  Κανονικές εκφράσεις .

e. Οι γλώσσες μπορούν να έχουν πολλές πρόσθετες ιδιότητες. Για να αλλάξετε αυτές τις

ιδιότητες, κάντε κλικ στο κουμπί Προηγμένες ρυθμίσεις... για να ανοίξετε το πλαίσιο

διαλόγου Προηγμένες ιδιότητες γλώσσας, όπου μπορείτε να ορίσετε:

· Χαρακτήρες με τους οποίους μπορεί να αρχίζει ή να τελειώνει μια λέξη 

· Χαρακτήρες εκτός γραμμάτων που εμφανίζονται χωριστά από λέξεις 

· Χαρακτήρες που μπορεί να εμφανίζονται μέσα σε λέξεις αλλά θα πρέπει να

αγνοούνται 

· Χαρακτήρες που δεν μπορούν να εμφανίζονται σε κείμενο που αναγνωρίζεται με

τη συγκεκριμένη γλώσσα (απαγορευμένοι χαρακτήρες)

· Η επιλογή Το κείμενο μπορεί να περιέχει αραβικούς αριθμούς, ρωμαϊκούς

αριθμούς και συντομογραφίες option

5. Τώρα μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα που μόλις δημιουργήσατε κατά την επιλογή

γλώσσας OCR. 

 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις γλώσσες OCR, βλ. Γλώσσες OCR .

386
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Από προεπιλογή, η γλώσσα χρήστη αποθηκεύεται στο φάκελο του έργου OCR. Μπορείτε επίσης να

αποθηκεύσετε όλα τα μοτίβα και τις γλώσσες χρήστη σε ένα αρχείο. Για να το κάνετε αυτό,ανοίξτε

το πλαίσιο διαλόγου Επιλογές (κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία > Επιλογές... για να ανοίξετε το

πλαίσιο διαλόγου), κάντε κλικ στην καρτέλα OCR και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί

Αποθήκευση μοτίβων και γλωσσών....

Δημιουργία ομάδας γλωσσών 

Αν σκοπεύετε να χρησιμοποιείτε τακτικά έναν συγκεκριμένο γλωσσικό συνδυασμό, ίσως θέλετε να

ομαδοποιήσετε αυτές τις γλώσσες για ευκολία. 

1. Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου Επιλογές (κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία > Επιλογές...

για να ανοίξετε το πλαίσιο διαλόγου), κάντε κλικ στην καρτέλα Γλώσσες.

2. Κάντε κλικ στο κουμπί Νέο....

3. Στο πλαίσιο διαλόγου Νέα γλώσσα ή ομάδα, επιλέξτε το στοιχείο Δημιουργία νέας

ομάδας γλωσσών, και κάντε κλικ στο OK.

4. Το πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες ομάδας γλωσσών θα ανοίξει. Σε αυτό το πλαίσιο

διαλόγου, ορίστε ένα όνομα για την ομάδα γλωσσών και επιλέξτε τις γλώσσες που

θέλετε να συμπεριλάβετε στην ομάδα.

 Εάν γνωρίζετε ότι το κείμενό σας δεν θα περιέχει ορισμένους χαρακτήρες, μπορείτε

να τους καθορίσετε συγκεκριμένα ως απαγορευμένους χαρακτήρες. Με αυτόν τον

τρόπο μπορείτε να αυξήσετε την ταχύτητα και την ακρίβεια του OCR. Για να ορίσετε

αυτούς τους χαρακτήρες, κάντε κλικ στο κουμπί Προηγμένες ρυθμίσεις... στο πλαίσιο

διαλόγου Ιδιότητες ομάδας γλωσσών και εισαγάγετε τους απαγορευμένους

χαρακτήρες στο πεδίο Απαγορευμένοι χαρακτήρες.

5. Κάντε κλικ στην επιλογή OK.

Η νέα ομάδα θα εμφανίζεται στην αναπτυσσόμενη λίστα των γλωσσών στην κύρια γραμμή

εργαλείων .

Σύμφωνα με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, οι ομάδες γλωσσών του χρήστη αποθηκεύονται στο

φάκελο του έργου OCR . Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε όλα τα μοτίβα και τις γλώσσες

χρήστη σε ένα αρχείο. Για να το κάνετε αυτό,ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου Επιλογές (κάντε κλικ

στην επιλογή Εργαλεία > Επιλογές... για να ανοίξετε το πλαίσιο διαλόγου), κάντε κλικ στην

καρτέλα OCR και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση μοτίβων και γλωσσών....

Συμβουλή.  Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αναπτυσσόμενη λίστα γλωσσών στην κύρια

γραμμή εργαλείων για να επιλέξετε μία ομάδα γλωσσών.

1. Επιλέξτε Περισσότερες γλώσσες... από την αναπτυσσόμενη λίστα γλωσσών στην κύρια

γραμμή εργαλείων.

200
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2. Στο πλαίσιο διαλόγου Επεξεργαστής γλώσσας, επιλέξτε το στοιχείο Μη αυτόματος

προσδιορισμός γλωσσών για το OCR.

3. Επιλέξτε τις γλώσσες που θέλετε και κάντε κλικ στο OK.

Εάν δεν αναγνωρίστηκε κατακόρυφο ή ανεστραμμένο κείμενο

Ένα απόσπασμα του αναγνωρισμένου κειμένου μπορεί να περιέχει μεγάλο πλήθος σφαλμάτων

εάν ο προσανατολισμός του αποσπάσματος εντοπίστηκε λανθασμένα ή εάν το κείμενο στο

απόσπασμα είναι αντεστραμμένο  (στην περίπτωση ανοιχτόχρωμου κειμένου εκτυπωμένο σε

σκούρο φόντο).

Για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος:

1. Στο παράθυρο Εικόνα, επιλέξτε την περιοχή ή το κελί πίνακα που περιέχει κατακόρυφο ή

αντεστραμμένο κείμενο.

2. Στο παράθυρο Ιδιότητες περιοχής (κάντε δεξί κλικ στην περιοχή και μετά επιλέξτε

Ιδιότητες στο μενού συντόμευσης για να προβάλετε το παράθυρο), επιλέξτε:

· την κατεύθυνση του κειμένου από την αναπτυσσόμενη λίστα Κατεύθυνση κειμένου

Κινεζικής/Ιαπωνικής/Κορεατικής

ή

· Ανεστραμμένο από την αναπτυσσόμενη λίστα Αντιστροφή

3. Εκτελέστε τη διαδικασία οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων ξανά.

 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικές με τις περιοχές,ανατρέξτε στην ενότητα Εάν οι περιοχές

ανιχνεύονται λανθασμένα .

414
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Έλεγχος και επεξεργασία κειμένων

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων, το αναγνωρισμένο

κείμενο εμφανίζεται στο παράθυρο Κείμενο. Οι χαρακτήρες που αναγνωρίζονται με χαμηλή

αξιοπιστία επισημαίνονται έτσι, ώστε να μπορείτε να εντοπίζετε εύκολα λάθη οπτικής

αναγνώρισης χαρακτήρων και να τα διορθώσετε.

Μπορείτε να επεξεργάζεστε αναγνωρισμένα κείμενα είτε απευθείας στο παράθυρο Κείμενο είτε

στο πλαίσιο διαλόγου Επαλήθευση (κάντε κλικ στην επιλογή Αναγνώριση > Επαλήθευση

κειμένου... για να ανοίξετε το πλαίσιο διαλόγου). Στο πλαίσιο διαλόγου Επαλήθευση, μπορείτε να

αναθεωρήσετε λέξεις χαμηλής αξιοπιστίας, να διορθώσετε ορθογραφικά λάθη και να προσθέσετε

νέες λέξεις στο λεξικό χρήστη.

Το ABBYY FineReader σας επιτρέπει επίσης να αλλάζετε τη μορφοποίηση των εγγράφων εξόδου.

Για να μορφοποιήσετε αναγνωρισμένα κείμενα, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά της κύριας γραμμής

εργαλείων του παραθύρου Κείμενο ή τα κουμπιά στο παράθυρο Ιδιότητες κειμένου (κάντε δεξί

κλικ οπουδήποτε στο παράθυρο Κείμενο και μετά κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες στο μενού

συντόμευσης για να προβάλετε το παράθυρο).

 Κατά την ανάγνωση κειμένου, το ABBYY FineReader προσδιορίζει τα στυλ που χρησιμοποιούνται

στο κείμενο. Όλα τα αναγνωρισμένα στυλ εμφανίζονται στο παράθυρο Ιδιότητες κειμένου.

Μπορείτε να επεξεργαστείτε τα στυλ για να αλλάξετε γρήγορα τη μορφοποίηση ολόκληρου του

κειμένου. Κατά την αποθήκευση αναγνωρισμένων κειμένων σε μορφή DOCX, ODT ή RTF μπορούν

να διατηρηθούν όλα τα υφιστάμενα στυλ.

 Δείτε επίσης: 

· Έλεγχος κειμένων στο παράθυρο "Κείμενο"

· Χρήση στυλ

· Επεξεργασία υπερ-συνδέσεων

· Επεξεργασία πινάκων

· Αφαίρεση εμπιστευτικών πληροφοριών

· Αποθήκευση επεξεργάσιμων εγγράφων
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Έλεγχος αναγνωρισμένου κειμένου

Μπορείτε να επεξεργάζεστε αναγνωρισμένα κείμενα είτε απευθείας στο παράθυρο Κείμενο  είτε

στο πλαίσιο διαλόγου Επαλήθευση  (κάντε κλικ στην επιλογή Αναγνώριση > Επαλήθευση

κειμένου... για να ανοίξετε το πλαίσιο διαλόγου). Στο πλαίσιο διαλόγου Επαλήθευση, μπορείτε να

αναθεωρήσετε λέξεις χαμηλής αξιοπιστίας, να διορθώσετε ορθογραφικά λάθη και να προσθέσετε

νέες λέξεις στο λεξικό χρήστη.

Έλεγχος κειμένων στο παράθυρο "Κείμενο"

Μπορείτε να ελέγξετε, να επεξεργαστείτε και να μορφοποιήσετε αποτελέσματα αναγνώρισης στο

παράθυρο Κείμενο.

Η γραμμή εργαλείων του παραθύρου Κείμενο στο αριστερό τμήμα του παραθύρου περιλαμβάνει

κουμπιά που σας παρέχουν τη δυνατότητα εκτέλεσης ορθογραφικού ελέγχου. Χρησιμοποιήστε τα

κουμπιά  /  για να μεταβείτε στην επόμενη/προηγούμενη λέξη ή χαρακτήρα χαμηλής

αξιοπιστίας. Εάν οι χαρακτήρες χαμηλής αξιοπιστίας δεν επισημαίνονται, κάντε κλικ στο κουμπί

 στη γραμμή εργαλείων του παραθύρου Κείμενο.

Για να ελέγξετε μια λέξη χαμηλής αξιοπιστίας στο παράθυρο Κείμενο:

1. Κάντε κλικ στη λέξη στο παράθυρο Κείμενο. Η λέξη επισημαίνεται στο παράθυρο Εικόνα.

Ταυτόχρονα προβάλλεται στο παράθυρο Μεγέθυνση η μεγεθυμένη εικόνα της.

2. Διορθώστε τη λέξη στο παράθυρο Κείμενο, εάν χρειάζεται.

Συμβουλή.  Μπορείτε να εισαγάγετε σύμβολα που δεν περιλαμβάνονται στο πληκτρολόγιο

κάνοντας κλικ στο κουμπί . Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το πλαίσιο διαλόγου

Επαλήθευση.

Αυτή η μέθοδος είναι πρακτική όταν χρειάζεται να συγκρίνετε το έγγραφο πηγής και τα έγγραφα

εξόδου.

Τα εργαλεία μορφοποίησης κειμένου βρίσκονται

· στη γραμμή εργαλείων του παραθύρου Κείμενο

· στο παράθυρο Ιδιότητες κειμένου (κάντε δεξί κλικ οπουδήποτε στο παράθυρο Κείμενο

και μετά κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες στο μενού συντόμευσης για να προβάλετε το

παράθυρο)
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 Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά  και  για να μετακινηθείτε στο παράθυρο Ιδιότητες

κειμένου, εάν το παράθυρο Κείμενο είναι πολύ στενό και δεν μπορείτε να το δείτε

ολόκληρο.

 Για να ενημερωθείτε σχετικά με τον τρόπο αλλαγής της εμφάνισης του κύριου παραθύρου και

των εργαλείων που είναι διαθέσιμα στις γραμμές εργαλείων, ανατρέξτε στις ενότητες Κύριο

παράθυρο  και Γραμμές εργαλείων .

Έλεγχος του αναγνωρισμένου κειμένου στο πλαίσιο διαλόγου "Επαλήθευση"

Το ABBYY FineReader παρέχει το πλαίσιο διαλόγου Επαλήθευση όπου μπορείτε να ελέγχετε και να

διορθώνετε λέξεις οι οποίες περιέχουν χαρακτήρες χαμηλής αξιοπιστίας. Για να ανοίξετε το

πλαίσιο διαλόγου Επαλήθευση, κάντε κλικ στο εικονίδιο  στην κύρια γραμμή

εργαλείων ή επιλέξτε Αναγνώριση > Επαλήθευση κειμένου....

Στο πλαίσιο διαλόγου Επαλήθευση μπορείτε:

· Να παραλείψετε την επισημασμένη λέξη χωρίς να προβείτε σε καμία αλλαγή. Όταν κάνετε

κλικ στην επιλογή Παράλειψη καταργείται η επισήμανση.

· Να αντικαταστήσετε την επισημασμένη λέξη με μία από τις προτεινόμενες παραλλαγές.

Επιλέξτε απλώς τη σωστή πρόταση στο δεξί πλαίσιο και κάντε κλικ στην επιλογή

Αντικατάσταση.
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· Να προσθέσετε την επισημασμένη λέξη στο λεξικό κάνοντας κλικ στο κουμπί Προσθήκη

στο λεξικό.

Την επόμενη φορά που το πρόγραμμα θα συναντήσει αυτήν τη λέξη, δεν θα την

αντιμετωπίσει ως λάθος.

 Δείτε επίσης:  Εργασία με λεξικά χρήστη .

· Να αλλάξετε τη γραμματοσειρά και να εφαρμόσετε εφέ γραμματοσειράς.

· Να εισαγάγετε στο κείμενο χαρακτήρες που δεν περιλαμβάνονται στο πληκτρολόγιο. Για

να επιλέξετε ένα χαρακτήρα που δεν είναι διαθέσιμος στο πληκτρολόγιό σας, κάντε κλικ

στο κουμπί  και μετά επιλέξτε Περισσότερα σύμβολα... Στο πλαίσιο διαλόγου

Σύμβολο, επιλέξτε το επιθυμητό υποσύνολο από την αναπτυσσόμενη λίστα Υποσύνολο

(π.χ., Βασικά Ελληνικά ή Νομισματικά σύμβολα). Στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στο

χαρακτήρα που θέλετε να εισαγάγετε. Εναλλακτικά, μπορείτε να ορίσετε τον κώδικα

Unicode του χαρακτήρα στο πλαίσιο Κωδικός χαρακτήρα.

Συμβουλή.  Για να αλλάξετε τις επιλογές ελέγχου, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές....

Όταν ελέγχετε κείμενα που έχουν συνταχθεί στα Κινεζικά, Ιαπωνικά και Κορεατικά, το πρόγραμμα

προτείνει χαρακτήρες παρόμοιας εμφάνισης για χαρακτήρες που αναγνωρίζονται με χαμηλή

αξιοπιστία.

Εργασία με λεξικά χρήστη

Κατά την ανάγνωση ενός κειμένου, το ABBYY FineReader ελέγχει τις αναγνωρισμένες λέξεις με

βάση τα λεξικά του. Εάν το κείμενό σας περιέχει υπερβολικό αριθμό εξειδικευμένων λέξεων,

συντομογραφιών ή κύριων ονομάτων, μπορείτε να βελτιώσετε την ποιότητα της οπτικής

αναγνώρισης χαρακτήρων προσθέτοντάς τις σε ένα λεξικό χρήστη.
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 Λεξικά χρήστη ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα για ορισμένες από τις υποστηριζόμενες

γλώσσες .

Για να προσθέσετε μια λέξη στο λεξικό χρήστη, ακολουθήστε μια από τις παρακάτω διαδικασίες:

· Στο μενού Αναγνώριση, κάντε κλικ στην επιλογή Επαλήθευση κειμένου... και μετά στην

επιλογή Προσθήκη στο λεξικό του πλαισίου διαλόγου Επαλήθευση

· Στο παράθυρο Κείμενο, κάντε δεξί κλικ στη λέξη που θέλετε να προσθέσετε και μετά

κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη στο λεξικό στο μενού συντόμευσης.

 Όταν προσθέτετε μια λέξη στο λεξικό, βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένη η σωστή γλώσσα.

351
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Χρήση στυλ

Κατά την αναγνώριση κειμένου, το ABBYY FineReader εντοπίζει τα στυλ και τη μορφοποίηση που

χρησιμοποιούνται στο αρχικό έγγραφο. Αυτά τα στυλ και η μορφοποίηση αναπαράγονται στο

κείμενο εξόδου. Μπορείτε να εξετάσετε και να επεξεργαστείτε τα στυλ του εγγράφου, καθώς και

να δημιουργήσετε νέα στυλ για τη μορφοποίηση του αναγνωρισμένου κειμένου στο παράθυρο

Κείμενο.

Για να εφαρμόσετε ένα στυλ σε ένα απόσπασμα κειμένου:

1. Επιλέξτε το επιθυμητό απόσπασμα κειμένου στο παράθυρο Κείμενο.

2. Επιλέξτε Ιδιότητες στο μενού συντόμευσης.

3. Επιλέξτε το επιθυμητό στυλ από τη λίστα Στυλ στο παράθυρο Ιδιότητες κειμένου.

 Κατά την αποθήκευση αναγνωρισμένων κειμένων σε μορφή DOCX, ODT ή RTF μπορούν να

διατηρηθούν όλα τα υφιστάμενα στυλ. 

Δείτε επίσης:  Αποθήκευση επεξεργάσιμων εγγράφων .

Αλλαγή, δημιουργία και συγχώνευση στυλ:

1. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργαστής στυλ....

2. Στο πλαίσιο διαλόγου Επεξεργαστής στυλ, επιλέξτε το επιθυμητό στυλ και ρυθμίστε το

όνομά του, τη γραμματοσειρά, το μέγεθος γραμματοσειράς, το διάστιχο χαρακτήρων

και την κλίμακα.

3. Για να δημιουργήσετε ένα νέο στυλ, κάντε κλικ στο κουμπί Νέο. Το νέο στυλ που

δημιουργείται θα προστεθεί στη λίστα των διαθέσιμων στυλ όπου μπορείτε να το

προσαρμόσετε.

4. Για να συγχωνεύσετε πολλά στυλ σε ένα, επιλέξτε τα στυλ προς συγχώνευση και κάντε

κλικ στην επιλογή Συγχώνευση... Στο πλαίσιο διαλόγου Συγχώνευση στυλ, ορίστε το

στυλ στο οποίο θέλετε να συγχωνεύσετε τα επιλεγμένα στυλ.

5. Κάντε κλικ στην επιλογή OK για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.

Μπορείτε να μετακινήστε μεταξύ τμημάτων κειμένου εκτυπωμένων με πανομοιότυπο στυλ. Στον

Επεξεργαστής στυλ, επιλέξτε το επιθυμητό στυλ και κάντε κλικ στις επιλογές Προηγούμενο τμήμα

ή Επόμενο τμήμα.
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Επεξεργασία υπερ-συνδέσεων

Το ABBYY FineReader εντοπίζει τις υπερ-συνδέσεις και αναδημιουργεί τις διευθύνσεις προορισμού

τους στο έγγραφο εξόδου. Οι υπερ-συνδέσεις που εντοπίζονται είναι υπογραμμισμένες και

εμφανίζονται με μπλε χρώμα.

Κατά την προβολή του αναγνωρισμένου κειμένου στο παράθυρο Κείμενο, αφήστε το δείκτη του

ποντικιού επάνω από μια υπερ-σύνδεση για να προβάλετε τη διεύθυνσή της. Για να ακολουθήσετε

μια υπερ-σύνδεση, επιλέξτε  Άνοιγμα υπερσύνδεσης από το μενού συντόμευσής της ή πατήστε το

κουμπί Ctrl και κάντε κλικ στην υπερ-σύνδεση.

Για να προσθέσετε, να διαγράψετε ή να αλλάξετε το κείμενο ή τη διεύθυνση μιας υπερ-σύνδεσης:

1. Στο παράθυρο Κείμενο, επιλέξτε το κείμενο της επιθυμητής υπερ-σύνδεσης.

2. Για να καταργήσετε μια υπερ-σύνδεση, κάντε δεξί κλικ σε αυτήν και μετά επιλέξτε

Κατάργηση υπερσύνδεσης από το μενού συντόμευσης.

3. Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε μια υπερ-σύνδεση, κάντε κλικ στην επιλογή

Υπερσύνδεση... στο μενού συντόμευσής της ή κάντε κλικ στο κουμπί  στην κύρια

γραμμή εργαλείων στην επάνω πλευρά του παραθύρου Κείμενο. Στο πλαίσιο διαλόγου

Επεξεργασία υπερσύνδεσης, μπορείτε:

· Να επεξεργαστείτε το κείμενο της υπερ-σύνδεσης στο πεδίο Κείμενο για προβολή.

· Να επιλέξετε ή να αλλάξετε τον τύπο της υπερ-σύνδεσης στην ομάδα Σύνδεση με:

o Επιλέξτε Ιστοσελίδα για να συνδεθείτε σε μια σελίδα του Internet.

Στο πεδίο Διεύθυνση, καθορίστε το πρωτόκολλο και τη διεύθυνση URL της σελίδας

(π.χ., http://www.abbyy.com).

o Επιλέξτε Τοπικό αρχείο για να συνδεθείτε με ένα αρχείο.

Κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση... για να εντοπίσετε το αρχείο στο οποίο

παραπέμπει η υπερ-σύνδεση (π.χ. Αρχείο://D:/Τα έγγραφά μου/ABBYY

FineReaderGuide.pdf).

o Επιλέξτε Διεύθυνση e-mail έτσι, ώστε ο χρήστης να έχει τη δυνατότητα

αποστολής ενός μηνύματος e-mail στη διεύθυνση που περιέχεται στην υπερ-

σύνδεση, κάνοντας απλά κλικ στην υπερ-σύνδεση.

Στο πεδίο Διεύθυνση, καθορίστε το πρωτόκολλο και τη διεύθυνση e-mail (π.χ.

Σύνδεση mailto:office@abbyy.com).

http://www.abbyy.com
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Επεξεργασία πινάκων

Μπορείτε να επεξεργαστείτε αναγνωρισμένους πίνακες στο παράθυρο Κείμενο. Είναι διαθέσιμες

οι ακόλουθες εντολές:

· Συγχώνευση κελιών πίνακα

Επιλέξτε με το ποντίκι τα κελιά του πίνακα που θέλετε να συγχωνευτούν και κάντε κλικ

στο Περιοχή > Συγχώνευση κελιών πίνακα.

· Διαίρεση κελιών πίνακα

Κάντε κλικ σε ένα κελί πίνακα για να το διαιρέσετε και κάντε κλικ στο Περιοχή >

Διαχωρισμός κελιών πίνακα.

Αυτή η εντολή μπορεί να εφαρμοστεί μόνο σε κελιά πίνακα τα οποία προηγουμένως

συγχωνεύτηκαν.

· Συγχώνευση σειρών πίνακα

Επιλέξτε με το ποντίκι τα κελιά του πίνακα που θέλετε να συγχωνευτούν και κάντε κλικ

στο Περιοχή > Συγχώνευση γραμμών πίνακα.

· Διαγραφή περιεχομένων κελιού

Επιλέξτε το κελί ή τα κελιά, τα περιεχόμενα των οποίων θέλετε να διαγράψετε και

πατήστε το πλήκτρο Delete.

 Σύμφωνα με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, τα εργαλεία επεξεργασίας των πινάκων δεν

εμφανίζονται στη γραμμή εργαλείων. Μπορείτε να προσθέσετε τα εργαλεία επεξεργασίας των

πινάκων στη γραμμή εργαλείων από το πλαίσιο διαλόγου Προσαρμογή γραμμών εργαλείων και

συντομεύσεων (κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή > Γραμμές εργαλείων > Προσαρμογή... για να

ανοίξετε αυτό το πλαίσιο διαλόγου).

 Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την προσθήκη κουμπιών στις γραμμές εργαλείων, βλ.

Γραμμές εργαλείων .200
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Αφαίρεση εμπιστευτικών πληροφοριών

Με το ABBYY FineReader PDF 15, μπορείτε να αφαιρέσετε εμπιστευτικές πληροφορίες από

αναγνωρισμένα κείμενα.

1. Κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία > Λειτουργία επιμέλειας έκδοσης ή κάντε κλικ στο

κουμπί  στην κύρια γραμμή εργαλείων στο πάνω μέρος του παραθύρου Κείμενο.

2. Στο παράθυρο Κείμενο, χρησιμοποιήστε το μαρκαδόρο για να μαυρίσετε το κείμενο που

θέλετε να αποκρύψετε.

Συμβουλή.  Αν αποκρύψετε κάποιους χαρακτήρες κατά λάθος, μπορείτε να αναιρέσετε την

τελευταία επιμέλεια έκδοσης πατώντας Ctrl+Z ή κάνοντας κλικ στο κουμπί Αναίρεση στην κύρια

γραμμή εργαλείων.

3. Αποθηκεύστε το έγγραφό σας.

Το επιμελημένο κείμενο έκδοσης, θα εμφανίζεται ως κουκκίδες στο έγγραφο εξόδου. Εάν η μορφή

αποθήκευσης που έχετε επιλέξει, υποστηρίζει χρώματα κειμένου και φόντου, οι χαρακτήρες που

έχουν υποστεί επιμέλεια έκδοσης θα εμφανίζονται ως μαύρα ορθογώνια.

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία επιμέλειας έκδοσης, είτε

· Κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία > Λειτουργία επιμέλειας έκδοσης μία ακόμη φορά, ή

· Κάντε κλικ στο κουμπί  στην κύρια γραμμή εργαλείων μία ακόμη φορά.
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Αντιγραφή περιεχομένου από έγγραφα

Το ABBYY FineReader σάς παρέχει τη δυνατότητα να αντιγράφετε κείμενο, εικόνες και πίνακες από

έγγραφα και να τα επικολλάτε σε άλλες εφαρμογές. Μπορείτε να αντιγράφετε περιεχόμενο από

σαρωμένες σελίδες και εικόνες χωρίς να αναγνωρίζετε ολόκληρο το έγγραφο ή να το μετατρέπετε

σε επεξεργάσιμη μορφή. Το επιλεγμένο περιεχόμενο θα αντιγραφεί στο Πρόχειρο. Στη συνέχεια,

μπορείτε να το επικολλήσετε σε οποιαδήποτε εφαρμογή υποστηρίζει την επικόλληση από το

Πρόχειρο.

Για να αντιγράψετε περιεχόμενο:

1. Χρησιμοποιήστε το εργαλείο , ,  ή  στο παράθυρο Εικόνα για να

επιλέξετε το τμήμα του εγγράφου που θέλετε να αντιγράψετε.

2. Κάντε δεξί κλικ στο τμήμα και κάντε κλικ στην επιλογή Αναγνώριση και αντιγραφή

κειμένου στο μενού συντόμευσης ή κάντε κλικ στο κουμπί  της αναδυόμενης

γραμμής εργαλείων.

3. Επικολλήστε το περιεχόμενο σε άλλη εφαρμογή.

Για να αποθηκεύσετε πολλές σελίδες:

1. Επιλέξτε τις σελίδες στο παράθυρο ΣΕΛΊΔΕΣ.

2. Κάντε δεξί κλικ στις επιλεγμένες σελίδες, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση ως, και

επιλέξτε τη μορφή που επιθυμείτε ή επιλέξτε το στοιχείο Αποστολή προς και επιλέξτε

την εφαρμογή στην οποία θέλετε να εισαγάγετε τις αναγνωρισμένες σελίδες.



251

ABBYY® FineReader PDF 15 Εγχειρίδιο χρήσης

Αποθήκευση αποτελεσμάτων OCR

Τα αποτελέσματα OCR μπορούν να αποθηκευτούν σε ένα αρχείο, να αποσταλούν σε άλλη

εφαρμογή ή στον Επεξεργαστή PDF, να αντιγραφούν στο Πρόχειρο ή να σταλούν μέσω e-mail.

Μπορείτε επίσης να αποστείλετε αποτελέσματα OCR στο Kindle.com όπου θα μετατραπούν σε

μορφή Kindle και θα καταστούν διαθέσιμα για λήψη στη δική σας συσκευή Kindle. Μπορείτε να

αποθηκεύσετε είτε ολόκληρο το έγγραφο είτε μόνο επιλεγμένες σελίδες.

 Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξτε τις κατάλληλες παραμέτρους αποθήκευσης, πριν κάνετε κλικ

στην επιλογή Αποθήκευση.

Για να αποθηκεύσετε αναγνωρισμένο κείμενο:

1. Στη γραμμή εργαλείων, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο κουμπί Αποθήκευση και επιλέξτε

μια λειτουργία αποθήκευσης εγγράφου και τα στοιχεία σελίδας που θα διατηρηθούν.

 Οι διαθέσιμες μορφές αρχείου αναφέρονται κάτω από κάθε λειτουργία.

Υπάρχουν πέντε λειτουργίες μορφών αποθήκευσης:

· Ακριβές αντίγραφο παράγει ένα έγγραφο με μορφοποίηση που αντιστοιχεί σε εκείνη

του πρωτότυπου. Συνιστάται για έγγραφο με σύνθετη μορφοποίηση, όπως

διαφημιστικά φυλλάδια. Σημειώστε, ωστόσο, ότι αυτή η επιλογή περιορίζει την

ικανότητα αλλαγής του κειμένου και της μορφής του εγγράφου εξόδου.

· Αντίγραφο με δυνατότητα επεξεργασίας παράγει ένα έγγραφο στο οποίο η

μορφοποίηση μπορεί να διαφέρει ελαφρά από το πρωτότυπο. Τα έγγραφα που

δημιουργούνται με αυτήν τη λειτουργία είναι εύκολα επεξεργάσιμα.

· Μορφοποιημένο κείμενο διατηρεί τις γραμματοσειρές, τα μεγέθη των

γραμματοσειρών και τις παραγράφους, αλλά δεν διατηρεί το ακριβές διάστιχο ή τις

θέσεις των αντικειμένων στη σελίδα. Το κείμενο που προκύπτει θα είναι στοιχισμένο

αριστερά (τα κείμενα με γραφή από δεξιά προς τα αριστερά στοιχίζονται δεξιά).

 Σε αυτήν τη λειτουργία, τα κατακόρυφα κείμενα αλλάζουν σε οριζόντια.

· Απλό κείμενο δεν διατηρεί τη μορφοποίηση του κειμένου.

· Ευέλικτη διάταξη παράγει ένα έγγραφο HTML με τις θέσεις των αντικειμένων όσο

πιο κοντά στο πρωτότυπο είναι τεχνικά δυνατό.

2. Στην καρτέλα Ρυθμίσεις μορφής  του πλαισίου διαλόγου Επιλογές, επιλέξτε τις

επιθυμητές επιλογές αποθήκευσης και κάντε κλικ στην επιλογή OK.

3.  Στην καρτέλα κύρια γραμμή εργαλείων , κάντε κλικ στο βέλος δεξιά του κουμπιού

Αποθήκευση και επιλέξτε την κατάλληλη επιλογή ή χρησιμοποιήστε τις εντολές στο

μενού Αρχείο.
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 Το ABBYY FineReader σάς παρέχει τη δυνατότητα να αποθηκεύετε σελίδες ως εικόνες. Δείτε

επίσης:  Επιλογές αποθήκευσης .

Υποστηριζόμενες εφαρμογές:

· Microsoft Word 2016 (16.0), 2013 (15.0), 2010 (14.0), 2007 (12.0)

· Microsoft Excel 2016 (16.0), 2013 (15.0), 2010 (14.0), 2007 (12.0)

· Microsoft PowerPoint 2016 (16.0), 2013 (15.0), 2010 (14.0), 2007 (12.0)

· Apache OpenOffice Writer 4.1

· LibreOffice Writer 5.1

· Adobe Acrobat/Reader (8.0 ή νεότερη έκδοση).

 Για να εξασφαλίσετε τη βέλτιστη δυνατή συμβατότητα μεταξύ του ABBYY FineReader και των

προαναφερόμενων εφαρμογών, εγκαταστήστε τις πλέον πρόσφατες ενημερώσεις αυτών των

εφαρμογών.

 Δείτε επίσης: :

· Αποθήκευση σε PDF

· Αποθήκευση επεξεργάσιμων εγγράφων

· Αποθήκευση πινάκων

· Αποθήκευση ηλεκτρονικών βιβλίων

· Αποθήκευση σε HTML

· Αποθήκευση εικόνας μιας σελίδας

· Αποστολή αποτελεσμάτων OCR στον επεξεργαστή PDF

· Αποστολή αποτελεσμάτων OCR μέσω e-mail

· Αποστολή αποτελεσμάτων OCR στο Kindle
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Αποθήκευση σε PDF

Το ABBYY FineReader σάς παρέχει τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε ολόκληρα έγγραφα PDF ή

επιλεγμένες σελίδες. Είναι διαθέσιμες διάφορες επιλογές αποθήκευσης.

· Για να αποθηκεύσετε ένα έγγραφο PDF το οποίο θα δίνει στους χρήστες δυνατότητες

επιλογής, αντιγραφής και επεξεργασίας του περιεχομένου του, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα

στο κουμπί Αποθήκευση ως στην κύρια γραμμή εργαλείων  και επιλέξτε Έγγραφο PDF

με δυνατότητα αναζήτησης. Εναλλακτικά, κάντε κλικ στην επιλογή Αρχείο >

Αποθήκευση ως > Αποθήκευση ως έγγραφο PDF με δυνατότητα αναζήτησης....

Το έγγραφο θα αποθηκευτεί ως PDF με δυνατότητα αναζήτησης. Για να αλλάξετε τις

ρυθμίσεις αποθήκευσης, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές... στο πλαίσιο διαλόγου

αποθήκευσης και επιλέξτε τις επιθυμητές ρυθμίσεις αποθήκευσης στην καρτέλα PDF .

· Για να αποθηκεύσετε ένα έγγραφο PDF το οποίο δεν θα δίνει στους χρήστες δυνατότητες

επιλογής, αντιγραφής και επεξεργασίας του περιεχομένου του, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα

στο κουμπί Αποθήκευση ως στην κύρια γραμμή εργαλείων  και επιλέξτε Έγγραφο PDF

μόνο εικόνας. Εναλλακτικά, κάντε κλικ στην επιλογή Αρχείο > Αποθήκευση ως

Αποθήκευση ως έγγραφο PDF μόνο εικόνας....

Το έγγραφο θα αποθηκευτεί ως PDF μόνο εικόνας. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις

αποθήκευσης, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές... στο πλαίσιο διαλόγου αποθήκευσης και

επιλέξτε τις επιθυμητές ρυθμίσεις αποθήκευσης στην καρτέλα PDF .

 Για να αποθηκεύσετε μόνο μερικές σελίδες του εγγράφου στο παράθυρο ΣΕΛΊΔΕΣ, επιλέξτε

τις σελίδες που θέλετε να αποθηκεύσετε και στο μενού συντόμευσης κάντε κλικ στην επιλογή

Αποθήκευση ως > Έγγραφο PDF με δυνατότητα αναζήτησης (ή Έγγραφο PDF μόνο

εικόνας).

 Μπορείτε να επιλέξετε πρόσθετες ρυθμίσεις αποθήκευσης στην καρτέλα Ρυθμίσεις μορφής

> PDF του πλαισίου διαλόγου Επιλογές (κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία > Επιλογές... για να

ανοίξετε αυτό το πλαίσιο διαλόγου).

200

334

200

334

334



254

ABBYY® FineReader PDF 15 Εγχειρίδιο χρήσης

Αποθήκευση επεξεργάσιμων εγγράφων

Το ABBYY FineReader σας δίνει τη δυνατότητα να αποθηκεύετε αποτελέσματα OCR σε

επεξεργάσιμες μορφές. Κατά την επιλογή μορφής, να λαμβάνετε υπόψη τον τρόπο με τον οποίο

σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το έγγραφο.

· Αποθήκευση εγγράφων σε μορφή DOC(X)/RTF/ODT

· Αποθήκευση εγγράφων σε μορφή PPTX

· Αποθήκευση απλού κειμένου (TXT)

DOC(X)/RTF/ODT

Για να αποθηκεύσετε το κείμενό σας σε μορφή DOCX/DOC/RTF/ODT:

· Κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο κουμπί Αποθήκευση ως στην κύρια γραμμή εργαλείων

και επιλέξτε Έγγραφο του Microsoft Word, Έγγραφο RTF ή Έγγραφο ODT. Αν η μορφή

που χρειάζεστε δεν εμφανίζεται στη λίστα, επιλέξτε Αποθήκευση σε άλλες μορφές... και

στο πλαίσιο διαλόγου που ανοίγει, επιλέξτε την απαιτούμενη μορφή. Εναλλακτικά, κάντε

κλικ στην επιλογή Αρχείο > Αποθήκευση ως και επιλέξτε την επιθυμητή μορφή

αποθήκευσης.

Το έγγραφο θα αποθηκευτεί στη μορφή που ορίσατε. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις

αποθήκευσης, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές... στο πλαίσιο διαλόγου αποθήκευσης και

επιλέξτε τις επιθυμητές ρυθμίσεις αποθήκευσης στην καρτέλα DOC(X)/RTF/ODT . 

 Για να αποθηκεύσετε μόνο μερικές σελίδες του εγγράφου στο παράθυρο ΣΕΛΊΔΕΣ, επιλέξτε

τις σελίδες που θέλετε να αποθηκεύσετε και στο μενού συντόμευσης κάντε κλικ στην επιλογή

Αποθήκευση ως > Έγγραφο Microsoft Word. Έγγραφο RTF Έγγραφο ODT

 Μπορείτε να επιλέξετε πρόσθετες ρυθμίσεις αποθήκευσης στην καρτέλα Ρυθμίσεις μορφής

> DOC(X) / RTF / ODT του πλαισίου διαλόγου Επιλογές (κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία >

Επιλογές... για να ανοίξετε αυτό το πλαίσιο διαλόγου).

PPTX

Για να αποθηκεύσετε το κείμενό σας σε μορφή PPTX:

· Κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο κουμπί Αποθήκευση ως στην κύρια γραμμή εργαλείων

και επιλέξτε Παρουσίαση του Microsoft PowerPoint. Αν η μορφή που χρειάζεστε δεν

εμφανίζεται στη λίστα, επιλέξτε Αποθήκευση σε άλλες μορφές... και στο πλαίσιο

διαλόγου που ανοίγει, επιλέξτε την απαιτούμενη μορφή. Εναλλακτικά, κάντε κλικ στην

επιλογή Αρχείο > Αποθήκευση ως > Παρουσίαση Microsoft PowerPoint®.

Το έγγραφο θα αποθηκευτεί σε μορφή PPTX. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις αποθήκευσης,

κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές... στο πλαίσιο διαλόγου αποθήκευσης και επιλέξτε τις

επιθυμητές ρυθμίσεις αποθήκευσης στην καρτέλα PPTX . 
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 Για να αποθηκεύσετε μόνο μερικές σελίδες του εγγράφου στο παράθυρο ΣΕΛΊΔΕΣ, επιλέξτε

τις σελίδες που θέλετε να αποθηκεύσετε και στο μενού συντόμευσης κάντε κλικ στην επιλογή

Αποθήκευση ως > Παρουσίαση Microsoft PowerPoint.

 Μπορείτε να επιλέξετε πρόσθετες ρυθμίσεις αποθήκευσης στην καρτέλα Ρυθμίσεις μορφής

> PPTX του πλαισίου διαλόγου Επιλογές (κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία > Επιλογές... για να

ανοίξετε αυτό το πλαίσιο διαλόγου).

TXT

Για να αποθηκεύσετε το κείμενό σας σε μορφή TXT:

· Κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο κουμπί Αποθήκευση ως στην κύρια γραμμή εργαλείων

και επιλέξτε Έγγραφο TXT. Αν η μορφή που χρειάζεστε δεν εμφανίζεται στη λίστα,

επιλέξτε Αποθήκευση σε άλλες μορφές... και στο πλαίσιο διαλόγου που ανοίγει, επιλέξτε

την απαιτούμενη μορφή. Εναλλακτικά, κάντε κλικ στην επιλογή Αρχείο > Αποθήκευση ως

> Έγγραφο TXT.

Το έγγραφο θα αποθηκευτεί σε μορφή TXT. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις αποθήκευσης, κάντε

κλικ στο κουμπί Επιλογές... στο πλαίσιο διαλόγου αποθήκευσης και επιλέξτε τις επιθυμητές

ρυθμίσεις αποθήκευσης στην καρτέλα TXT . 

 Για να αποθηκεύσετε μόνο μερικές σελίδες του εγγράφου στο παράθυρο ΣΕΛΊΔΕΣ, επιλέξτε

τις σελίδες που θέλετε να αποθηκεύσετε και στο μενού συντόμευσης κάντε κλικ στην επιλογή

Αποθήκευση ως > Έγγραφο κειμένου.

Μπορείτε να επιλέξετε πρόσθετες ρυθμίσεις αποθήκευσης στην καρτέλα Ρυθμίσεις μορφής

> TXT του πλαισίου διαλόγου Επιλογές (κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία > Επιλογές... για να

ανοίξετε αυτό το πλαίσιο διαλόγου).
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Αποθήκευση πινάκων

Το ABBYY FineReader σάς παρέχει τη δυνατότητα να αποθηκεύετε πίνακες σε μορφή XLS, XLSX και

CSV.

XLS και XLSX

Για την αποθήκευση του κειμένου σας σε μορφή XLS ή XLSX:

· Κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο κουμπί Αποθήκευση ως στην κύρια γραμμή εργαλείων

και επιλέξτε Βιβλίο εργασίας του Microsoft Excel. Αν η μορφή που χρειάζεστε δεν

εμφανίζεται στη λίστα, επιλέξτε Αποθήκευση σε άλλες μορφές... και στο πλαίσιο

διαλόγου που ανοίγει, επιλέξτε την απαιτούμενη μορφή. Εναλλακτικά, κάντε κλικ στην

επιλογή Αρχείο > Αποθήκευση ως > Βιβλίο εργασίας Microsoft Excel.

Το έγγραφο θα αποθηκευτεί στη μορφή που ορίσατε. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις

αποθήκευσης, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές... στο πλαίσιο διαλόγου αποθήκευσης και

επιλέξτε τις επιθυμητές ρυθμίσεις αποθήκευσης στην καρτέλα XLS(X) . 

 Για να αποθηκεύσετε μόνο μερικές σελίδες του εγγράφου στο παράθυρο ΣΕΛΊΔΕΣ, επιλέξτε

τις σελίδες που θέλετε να αποθηκεύσετε και στο μενού συντόμευσης κάντε κλικ στην επιλογή

Αποθήκευση ως > Βιβλίο εργασίας Microsoft Excel.

 Μπορείτε να επιλέξετε πρόσθετες ρυθμίσεις αποθήκευσης στην καρτέλα Ρυθμίσεις μορφής

> XLS(X) του πλαισίου διαλόγου Επιλογές (κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία > Επιλογές... για να

ανοίξετε αυτό το πλαίσιο διαλόγου).

CSV

Για να αποθηκεύσετε το κείμενό σας σε μορφή CSV:

· Κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο κουμπί Αποθήκευση ως στην κύρια γραμμή εργαλείων

και επιλέξτε Έγγραφο CSV. Αν η μορφή που χρειάζεστε δεν εμφανίζεται στη λίστα,

επιλέξτε Αποθήκευση σε άλλες μορφές... και στο πλαίσιο διαλόγου που ανοίγει, επιλέξτε

την απαιτούμενη μορφή. Εναλλακτικά, κάντε κλικ στην επιλογή Αρχείο > Αποθήκευση ως

> Έγγραφο CSV.

Το έγγραφο θα αποθηκευτεί σε μορφή CSV. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις αποθήκευσης,

κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές... στο πλαίσιο διαλόγου αποθήκευσης και επιλέξτε τις

επιθυμητές ρυθμίσεις αποθήκευσης στην καρτέλα CSV . 

 Για να αποθηκεύσετε μόνο μερικές σελίδες του εγγράφου στο παράθυρο ΣΕΛΊΔΕΣ, επιλέξτε

τις σελίδες που θέλετε να αποθηκεύσετε και στο μενού συντόμευσης κάντε κλικ στην επιλογή

Αποθήκευση ως > Έγγραφο CSV.
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 Μπορείτε να επιλέξετε πρόσθετες ρυθμίσεις αποθήκευσης στην καρτέλα Ρυθμίσεις μορφής

> CSV του πλαισίου διαλόγου Επιλογές (κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία > Επιλογές... για να

ανοίξετε αυτό το πλαίσιο διαλόγου).
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Αποθήκευση ηλεκτρονικών βιβλίων

Το ABBYY FineReader PDF 15 σάς παρέχει τη δυνατότητα να σαρώνετε έντυπα βιβλία και να τα

μετατρέπετε στις μορφές EPUB, FB2 και DjVu. Έτσι θα μπορείτε να διαβάζετε τα ηλεκτρονικά βιβλία

που προκύπτουν σε τάμπλετ (συμπεριλαμβανομένων iPad) και άλλες φορητές συσκευές και να τα

φορτώνετε  στο λογαριασμό σας στο Kindle.com.

 Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε ένα ηλεκτρονικό βιβλίο σε μορφή HTML. Για λεπτομέρειες,

ανατρέξτε στις ενότητες Αποθήκευση σε HTML .

Αποθήκευση σε FB2 ή EPUB

Για να αποθηκεύσετε το κείμενό σας σε μορφή FB2 ή EPUB:

· Κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο κουμπί Αποθήκευση ως στην κύρια γραμμή εργαλείων κι

επιλέξτε Έγγραφο FB2 ή Έγγραφο EPUB. Αν η μορφή που χρειάζεστε δεν εμφανίζεται

στη λίστα, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση σε άλλες μορφές... και επιλέξτε την

απαιτούμενη μορφή. Εναλλακτικά, κάντε κλικ στην επιλογή Αρχείο > Αποθήκευση ως >

Έγγραφο FB2 (ή Έγγραφο EPUB®).

Το έγγραφο θα αποθηκευτεί στη μορφή που ορίσατε. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις

αποθήκευσης, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές... στο πλαίσιο διαλόγου της αποθήκευσης και

επιλέξτε τις επιθυμητές ρυθμίσεις αποθήκευσης στην καρτέλα EPUB/FB2 . 

 Για να αποθηκεύσετε μόνο μερικές σελίδες του εγγράφου στο παράθυρο ΣΕΛΊΔΕΣ, επιλέξτε

τις σελίδες που θέλετε να αποθηκεύσετε και στο μενού συντόμευσης κάντε κλικ στην επιλογή

Αποθήκευση ως > Electronic Publication (EPUB) (ήFictionBook (FB2)).

 Μπορείτε να επιλέξετε πρόσθετες ρυθμίσεις αποθήκευσης στην καρτέλα Ρυθμίσεις μορφής

> EPUB / FB2 του πλαισίου διαλόγου Επιλογές (κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία > Επιλογές...

για να ανοίξετε αυτό το πλαίσιο διαλόγου).

Αποθήκευση σε DjVu

Για να αποθηκεύσετε το κείμενό σας σε μορφή DjVu:

· Κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο κουμπί «Αποθήκευση ως» στην κύρια γραμμή

εργαλείων  και επιλέξτε Έγγραφο DjVu. Αν η μορφή που χρειάζεστε δεν εμφανίζεται

στη λίστα, επιλέξτε Αποθήκευση σε άλλες μορφές... και στο πλαίσιο διαλόγου που

ανοίγει, επιλέξτε την απαιτούμενη μορφή. Εναλλακτικά, κάντε κλικ στην επιλογή Αρχείο >

Αποθήκευση ως >Έγγραφο DjVu.

Το έγγραφο θα αποθηκευτεί στη μορφή που ορίσατε. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις

αποθήκευσης, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές... στο πλαίσιο διαλόγου αποθήκευσης και

επιλέξτε τις επιθυμητές ρυθμίσεις αποθήκευσης στην καρτέλα DjVu . 
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 Για να αποθηκεύσετε μόνο μερικές σελίδες του εγγράφου στο παράθυρο ΣΕΛΊΔΕΣ, επιλέξτε

τις σελίδες που θέλετε να αποθηκεύσετε και στο μενού συντόμευσης κάντε κλικ στην επιλογή

Αποθήκευση ως > Έγγραφο DjVu.

Μπορείτε να επιλέξετε πρόσθετες ρυθμίσεις αποθήκευσης στην καρτέλα Ρυθμίσεις μορφής

> DjVu του πλαισίου διαλόγου Επιλογές (κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία > Επιλογές... για να

ανοίξετε αυτό το πλαίσιο διαλόγου).

Αποθήκευση σε HTML

Για να αποθηκεύσετε το κείμενό σας σε μορφή HTML:

· Κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο κουμπί Αποθήκευση ως στην κύρια γραμμή εργαλείων

και επιλέξτε Έγγραφο HTML. Αν η μορφή που χρειάζεστε δεν εμφανίζεται στη λίστα,

επιλέξτε Αποθήκευση σε άλλες μορφές... και στο πλαίσιο διαλόγου που ανοίγει, επιλέξτε

την απαιτούμενη μορφή. Εναλλακτικά, κάντε κλικ στην επιλογή Αρχείο > Αποθήκευση ως

> Έγγραφο HTML.

Το έγγραφο θα αποθηκευτεί στη μορφή που ορίσατε. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις

αποθήκευσης, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές... στο πλαίσιο διαλόγου αποθήκευσης και

επιλέξτε τις επιθυμητές ρυθμίσεις αποθήκευσης στην καρτέλα HTML .

 Για να αποθηκεύσετε μόνο μερικές σελίδες του εγγράφου στο παράθυρο ΣΕΛΊΔΕΣ, επιλέξτε

τις σελίδες που θέλετε να αποθηκεύσετε και στο μενού συντόμευσης κάντε κλικ στην επιλογή

Αποθήκευση ως > Έγγραφο HTML.

 Μπορείτε να επιλέξετε πρόσθετες ρυθμίσεις αποθήκευσης στην καρτέλα Ρυθμίσεις μορφής

> HTML του πλαισίου διαλόγου Επιλογές (κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία > Επιλογές... για να

ανοίξετε αυτό το πλαίσιο διαλόγου).
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Επιλογές αποθήκευσης

το ABBYY FineReader σάς παρέχει τη δυνατότητα να αποθηκεύετε τόσο εικόνες αναγνωρισμένου

κειμένου όσο και εικόνες σελίδας, συμπεριλαμβανομένων σαρώσεων.

Για να αποθηκεύσετε μία ή περισσότερες εικόνες:

1.  Στο παράθυρο ΣΕΛΊΔΕΣ, επιλέξτε τις σελίδες που θέλετε να αποθηκεύσετε.

2. Κάντε κλικ στην επιλογή Αρχείο > Αποθήκευση ως > Εικόνες σελίδας....

3.  Στο πλαίσιο διαλόγου που ανοίγει, επιλέξτε το δίσκο και το φάκελο για την αποθήκευση

του αρχείου.

4. Επιλέξτε μια μορφή εικόνας στην οποία θέλετε να αποθηκεύσετε την εικόνα.

 Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε πολλαπλές σελίδες σε ένα αρχείο, επιλέξτε τη μορφή TIFF

και κατόπιν επιλέξτε Δημιουργία ενός αρχείου για όλες τις σελίδες.

 Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις ενότητες Υποστηριζόμενες μορφές εικόνας .

5. Καθορίστε το όνομα του αρχείου και κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Συμβουλή.  Κατά την αποθήκευση σε TIFF, μπορείτε να επιλέξετε τη μορφή της εικόνας και τη

μέθοδο συμπίεσης. Η συμπίεση της εικόνας σάς επιτρέπει να μειώσετε το μέγεθος του αρχείου. Οι

μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για τη συμπίεση της εικόνας διαφέρουν ανάλογα με το ρυθμό

συμπίεσης και την απώλεια των δεδομένων. Η επιλογή της μεθόδου συμπίεσης καθορίζεται από

δύο παράγοντες: την ποιότητα της εικόνας που προκύπτει και το μέγεθος του αρχείου.

Το ABBYY FineReader προσφέρει τις εξής μεθόδους συμπίεσης:

· ZIP Δεν προκύπτει απώλεια δεδομένων. Αυτός ο αλγόριθμος συμπίεσης χρησιμοποιείται

για εικόνες οι οποίες περιέχουν μεγάλα τμήματα του ίδιου χρώματος. Για παράδειγμα,

αυτή η μέθοδος συμπίεσης είναι κατάλληλη για στιγμιότυπα οθόνης και ασπρόμαυρες

εικόνες.

· JPEG Αυτός ο αλγόριθμος συμπίεσης χρησιμοποιείται για εικόνες σε τόνους του γκρι και

έγχρωμες εικόνες, όπως φωτογραφίες. Αυτή η μέθοδος παρέχει συμπίεση υψηλής

πυκνότητας αλλά οδηγεί σε απώλεια δεδομένων και χαμηλότερη ποιότητα εικόνας (θολά

περιγράμματα και φτωχή παλέτα χρωμάτων).

· CCITT Ομάδα 4 Δεν προκύπτει απώλεια δεδομένων. Αυτός ο αλγόριθμος συμπίεσης

χρησιμοποιείται συνήθως για ασπρόμαυρες εικόνες που δημιουργούνται σε

προγράμματα γραφικών ή σαρωμένες εικόνες. Η CCITT Ομάδα 4 είναι μια συχνά

χρησιμοποιούμενη μέθοδος συμπίεσης που είναι κατάλληλη για όλες ουσιαστικά τις

εικόνες.

· Packbits Δεν προκύπτει απώλεια δεδομένων. Αυτός ο αλγόριθμος συμπίεσης

χρησιμοποιείται για ασπρόμαυρες σαρώσεις.
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· LZW Δεν προκύπτει απώλεια δεδομένων. Αυτός ο αλγόριθμος συμπίεσης χρησιμοποιείται

για γραφικά και εικόνες σε τόνους του γκρι.

Όταν αποθηκεύετε σε PDF μόνο εικόνας, το πρόγραμμα χρησιμοποιεί τις παραμέτρους που έχετε

ορίσει στην καρτέλα Ρυθμίσεις μορφής  > PDF του πλαισίου διαλόγου Επιλογές (κάντε κλικ

στην επιλογή Εργαλεία > Επιλογές... για να ανοίξετε αυτό το πλαίσιο διαλόγου).

Αποστολή αποτελεσμάτων OCR στον επεξεργαστή PDF

Το ABBYY FineReader σάς δίνει τη δυνατότητα να στείλετε αποτελέσματα OCR από τον

Επεξεργαστή OCR στον Επεξεργαστή PDF , όπου μπορείτε να προσθέσετε στο έγγραφο

σημειώσεις και σχόλια και να χρησιμοποιήσετε άλλες δυνατότητες που παρέχονται από το ABBYY

FineReader για εργασία με έγγραφα PDF.

Για να στείλετε αποτελέσματα OCR στον επεξεργαστή PDF:

· Στη γραμμή εργαλείων, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο κουμπί  και

επιλέξτε Αποστολή στον Επεξεργαστή PDF...

·  Κάντε κλικ στην επιλογή Αρχείο > Αποστολή προς > Επεξεργαστής PDF...

Μόλις ολοκληρώσετε την εργασία σας με το έγγραφο στον Επεξεργαστή PDF μπορείτε να το

στείλετε πάλι πίσω στον Επεξεργαστή OCR. Για να το κάνετε αυτό, στη γραμμή εργαλείων στο

πάνω μέρος του παραθύρου του Επεξεργαστή OCR, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο κουμπί

 και από την αναπτυσσόμενη λίστα επιλέξτε Αναγνώριση και επαλήθευση στον

Επεξεργαστή OCR. Για να στείλετε μόνο μερικές σελίδες του εγγράφου στο παράθυρο ΣΕΛΊΔΕΣ,

επιλέξτε τις σελίδες που θέλετε να στείλετε, κάντε δεξί κλικ επάνω τους και κάντε κλικ στην

επιλογή Αποστολή επιλεγμένων σελίδων στον Επεξεργαστή OCR στο μενού συντόμευσης.

 Όταν στέλνετε το έγγραφο πίσω στον Επεξεργαστή OCR, θα χαθούν τα εξής στοιχεία εγγράφου:

· συνημμένα

· σελιδοδείκτες

· σχόλια

· σημειώσεις
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Αποστολή αποτελεσμάτων OCR μέσω e-mail

Με το ABBYY FineReader μπορείτε να στέλνετε με e-mail αποτελέσματα αναγνώρισης σε

οποιεσδήποτε υποστηριζόμενες μορφές  εξαιρουμένης της μορφής HTML.

Για να αποστείλετε ένα έγγραφο μέσω e-mail:

1. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή E-mail > Έγγραφο....

2. Στο πλαίσιο διαλόγου που ανοίγει, επιλέξτε:

· τη μορφή στην οποία θα πρέπει να αποθηκευτεί το έγγραφο

· μία από τις επιλογές αποθήκευσης: αποθήκευση όλων των σελίδων σε ένα αρχείο,

αποθήκευση κάθε σελίδας σε ξεχωριστό αρχείο ή διαχωρισμός του εγγράφου σε

αρχεία με βάση κενές σελίδες

3. Κάντε κλικ στο κουμπί OK. Θα δημιουργηθεί ένα μήνυμα e-mail με το(τα) συνημμένο(α)

αρχείο(α). Καθορίστε τον παραλήπτη και στείλτε το μήνυμα.

Μπορείτε επίσης να αποστείλετε τις εικόνες των σελίδων του εγγράφου μέσω e-mail.

Για να στείλετε εικόνες μέσω e-mail:

1. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή E-mail > Εικόνες...

2. Στο πλαίσιο διαλόγου που ανοίγει, επιλέξτε:

· τη μορφή στην οποία θα πρέπει να αποθηκευτεί το έγγραφο

· Αποστολή ως αρχείο εικόνας πολλών σελίδων εάν θέλετε να στείλετε τις εικόνες ως

αρχείο πολλαπλών σελίδων

3. Κάντε κλικ στο κουμπί OK. Θα δημιουργηθεί ένα μήνυμα e-mail με συνημμένο(α) το(τα)

αρχείο(α). Καθορίστε απλώς τον παραλήπτη και στείλτε το μήνυμα.
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Αποστολή αποτελεσμάτων OCR στο Kindle

Με το ABBYY FineReader μπορείτε να στέλνετε μέσω e-mail τα αποτελέσματα αναγνώρισης στο

διακομιστή Kindle.com, όπου αυτά μετατρέπονται στη μορφή Kindle και είναι διαθέσιμα για λήψη

στη δική σας συσκευή Kindle.

 Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, χρειάζεστε ένα λογαριασμό Kindle στο

Kindle.com.

1. Κάντε κλικ στο βέλος δίπλα από το κουμπί Αποθήκευση στην κύρια γραμμή

εργαλείων  και επιλέξτε Αποστολή στο Amazon Kindle....

2. Ορίστε:

· τη διεύθυνση του δικού σας λογαριασμού Kindle,

· μία από τις επιλογές αποθήκευσης: αποθήκευση όλων των σελίδων σε ένα αρχείο,

αποθήκευση κάθε σελίδας σε ξεχωριστό αρχείο ή διαχωρισμός του εγγράφου σε

αρχεία με βάση κενές σελίδες,

· το όνομα του αρχείου.

3. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Θα δημιουργηθεί ένα μήνυμα e-mail με ένα συνημμένο. Στείλτε αυτό το μήνυμα e-mail στο

Kindle.com και το αρχείο που έχει μετατραπεί, θα είναι σύντομα διαθέσιμο για λήψη στη

δική σας συσκευή Kindle.

Ενοποίηση με άλλες εφαρμογές
Το ABBYY FineReader ενοποιείται με την Εξερεύνηση των Windows, επιτρέποντάς σας να ξεκινάτε

την επεξεργασία εγγράφων PDF, εγγράφων του Office καθώς και αρχείων εικόνας, απλά κάνοντας

δεξί κλικ σε αυτά.

Το ABBYY FineReader PDF ενοποιείται με το Microsoft Office, επιτρέποντάς σας να δημιουργείτε

έγγραφα PDF και να εκκινείτε την μετατροπή και σύγκριση εγγράφων απευθείας από τα Microsoft

Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint και Microsoft Outlook.

Επίσης, μπορείτε να κάνετε αλλαγές και να τις αποθηκεύσετε σε έγγραφα PDF που είναι

αποθηκευμένα σε έναν διακομιστή Microsoft SharePoint, να δημιουργήσετε έγγραφα με τη χρήση

της εφαρμογής κινητων FineReader PDF και να συνεχίσετε να εργάζεστε με αυτά στο FineReader

PDF στον υπολογιστή σας, να επεξεργαστείτε έγγραφα PDF από προγράμματα-πελάτες στο cloud,

όπως τα OneDrive, Google Drive και Dropbox.
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Περιεχόμενα κεφαλαίου

· Ενοποίηση με την Εξερεύνηση των Windows

· Ενοποίηση με το Microsoft Office

· Ενοποίηση με το Microsoft SharePoint

· Ενσωμάτωση στην εφαρμογή κινητών

· Αποθήκευση στο cloud
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Ενοποίηση με την Εξερεύνηση των Windows

Το ABBYY FineReader ενοποιείται με την Εξερεύνηση των Windows. Ως αποτέλεσμα, οι εντολές της

ABBYY FineReader θα εμφανίζονται όταν κάνετε δεξιό κλικ σε ένα αρχείο σε οποιαδήποτε από τις

υποστηριζόμενες μορφές , επιτρέποντάς σας να ανοίγετε και να επεξεργάζεστε έγγραφα PDF, να

εκτελείτε OCR σε αρχεία εικόνας, να μετατρέπετε αρχεία, να συνδυάζετε πολλαπλά αρχεία σε ένα

αρχείο PDF και να συγκρίνετε τα αρχεία.

Για να ανοίξετε και να επεξεργαστείτε ένα PDF απευθείας από την Εξερεύνηση των Windows:

1. Στην Εξερεύνηση των Windows, επιλέξτε ένα ή περισσότερα αρχεία PDF.

2. Κάντε δεξί κλικ στο(α) αρχείο(α) και επιλέξτε μία από τις ακόλουθες εντολές:

· Επεξεργασία με ABBYY FineReader PDF 15 ανοίγει αρχεία PDF στο πρόγραμμα

επεξεργασίας PDF

 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εργασία με έγγραφα PDF με το

πρόγραμμα επεξεργασίας PDF, ανατρέψτε στην ενότητα Εργασία με έγγραφα PDF .

· Μετατροπή με ABBYY FineReader PDF 15 - μετατρέπει αρχεία PDF σε διάφορες

μορφές: 

o Μετατροπή σε έγγραφο PDF με δυνατότητα αναζήτησης

o Μετατροπή σε έγγραφο PDF μόνο εικόνας

o Μετατροπή σε έγγραφο Microsoft Word

o Μετατροπή σε έγγραφο Microsoft Excel

o Μετατροπή σε άλλη μορφή

· Άνοιγμα στον Επεξεργαστή OCR ανοίγει αρχεία PDF στο πρόγραμμα επεξεργασίας

OCR.

 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εργασία με το πρόγραμμα

επεξεργασίας OCR, ανατρέξτε στην ενότητα Εργασία με τον Επεξεργαστή OCR .

 Εάν επιλέξετε πολλαπλά αρχεία στην Εξερεύνηση των Windows, κάνοντας κλικ στο

κουμπί Μετατροπή με ABBYY FineReader PDF 15 στο μενού συντόμευσης θα ανοίξει

το παράθυρο Νέα εργασία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες

ρυθμίσεις μετατροπής, ανατρέξτε στην ενότητα Δημιουργία εγγράφων PDF ,

Δημιουργία εγγράφων του Microsoft Word , Δημιουργία εγγράφων του Microsoft

Excel  και Άλλες μορφές . 

· Σύγκριση με... ανοίγει αρχεία PDF στην εφαρμογή Σύγκριση εγγράφων του ABBYY.

 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σύγκριση εγγράφων, βλ. Σύγκριση

εγγράφων του ABBYY .

· Συνδυασμός σε ένα PDF... συνδυάζει πολλαπλά αρχεία σε ένα PDF.
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· Σύγκριση εγγράφων... συγκρίνει δύο εκδόσεις του ίδιου εγγράφου.

Για να επεξεργαστείτε αρχεία σε επεξεργάσιμες μορφές απευθείας από την Εξερεύνηση των

Windows:

1. Στην Εξερεύνηση των Windows, επιλέξτε ένα ή περισσότερα αρχεία σε επεξεργάσιμες

μορφές.

2. Κάντε δεξί κλικ στο(α) αρχείο(α) και επιλέξτε μία από τις ακόλουθες εντολές:

· Μετατροπή σε PDF με το ABBYY FineReader PDF 15... μετατρέπει τα αρχεία σε PDF.

Κατά τη δημιουργία εγγράφων PDF από το Microsoft Word, το Microsoft Excel και το

Microsoft PowerPoint, το ABBYY FineReader θα διατηρεί τη δομή του αρχικού

εγγράφου και οποιουσδήποτε σελιδοδείκτες και υπερσυνδέσεις.

· Μετατροπή σε PDF και αποστολή... μετατρέπει τα αρχεία σε PDF και τα επισυνάπτει

σε ένα μήνυμα e-mail.

· Σύγκριση με... ανοίγει αρχεία στην εφαρμογή Σύγκριση εγγράφων του ABBYY.

· Συνδυασμός σε ένα PDF... συνδυάζει πολλαπλά αρχεία σε ένα PDF.

· Σύγκριση εγγράφων... συγκρίνει δύο εκδόσεις του ίδιου εγγράφου.

Για να επεξεργαστείτε αρχεία εικόνας απευθείας από την Εξερεύνηση των Windows:

1. Στην Εξερεύνηση των Windows, επιλέξτε ένα ή περισσότερα αρχεία εικόνας.

2. Κάντε δεξί κλικ στο(α) αρχείο(α) και επιλέξτε μία από τις ακόλουθες εντολές:

· Μετατροπή με ABBYY FineReader PDF 15 μετατρέπει αρχεία εικόνας σε διάφορες

μορφές 

o Μετατροπή σε έγγραφο PDF με δυνατότητα αναζήτησης

o Μετατροπή σε έγγραφο PDF μόνο εικόνας

o Μετατροπή σε έγγραφο Microsoft Word

o Μετατροπή σε έγγραφο Microsoft Excel

o Μετατροπή σε άλλη μορφή

· Άνοιγμα στον Επεξεργαστή OCR ανοίγει αρχεία εικόνας στο πρόγραμμα

επεξεργασίας OCR.

· Συνδυασμός σε ένα PDF... συνδυάζει πολλαπλά αρχεία σε ένα PDF.

· Σύγκριση με... ανοίγει αρχεία εικόνας στην εφαρμογή Σύγκριση εγγράφων του

ABBYY.
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 Οι εντολές που είναι πραγματικά διαθέσιμες σε εσάς από το μενού συντόμευσης της

Εξερεύνησης των Windows εξαρτώνται από τον αριθμό και τη μορφή των επιλεγμένων αρχείων.

Εάν δεν βλέπετε τις εντολές του ABBYY FineReader στο μενού συντόμευσης της Εξερεύνησης

των Windows...

Εάν δεν μπορείτε να δείτε τις εντολές του ABBYY FineReader στο μενού συντόμευσης της

Εξερεύνησης των Windows, αυτό σημαίνει ότι επιλέξατε να μην ενσωματώσετε το ABBYY

FineReader στην Εξερεύνηση των Windows κατά την εγκατάσταση του προγράμματος.

Για να ενοποιήσετε το ABBYY FineReader με την Εξερεύνηση των Windows:

1.  Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη > Ρυθμισεις > Πίνακας Ελέγχου (ή κάντε κλικ στο

κουμπί Έναρξη  > Επιλογές > Σύστημα > Εφαρμογές και χαρακτηριστικά στα

Windows 10) και έπειτα επιλέξτε Προγράμματα και χαρακτηριστικά.

2. Στη λίστα των εγκατεστημένων εφαρμογών, επιλέξτε ABBYY FineReader και κάντε κλικ

στο κουμπί Αλλαγή/Κατάργηση.

3. Ακολουθήστε τις οδηγίες του προγράμματος εγκατάστασης.
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Ενοποίηση με το Microsoft Office
Όταν εγκαθιστάτε το ABBYY FineReader, ενοποιείται με το Microsoft Office. Ως αποτέλεσμα αυτού,

ABBYY FineReader PDF 15 το πρόσθετο θα εμφανιστεί στα Microsoft Word, Microsoft Excel,

Microsoft PowerPoint και Microsoft Outlook, επιτρέποντάς σας να δημιουργήσετε έγγραφα PDF και

να εκκινήσετε μετατροπές και συγκρίσεις εγγράφων απευθείας από αυτές τις εφαρμογές. 

 Οι δυνατότητες στην καρτέλα διαφέρουν ανάλογα με την κάθε εφαρμογή.

 Η ενοποίηση πραγματοποιείται τόσο με το Microsoft Office 365 όσο και με το Microsoft Office

2019.

Αν η καρτέλα ABBYY FineReader PDF 15 λείπει από τη γραμμή εργαλείων του Microsoft Office

σας...

Η ABBYY FineReader PDF 15 καρτέλα μπορεί να λείπει από τη γραμμή εργαλείων της εφαρμογής

αν το αντίστοιχο πρόσθετο δεν έχει ενεργοποιηθεί από τις παραμέτρους του Microsoft Office. Σε

αυτή την περίπτωση, πραγματοποιήστε τα ακόλουθα (αν χρησιμοποιείτε το Microsoft Word): 

· Στo παράθυρο Επιλογές του Word (Αρχείο>Επιλογές), πλοηγηθείτε στην καρτέλα Πρόσθετα.

Στη συνέχεια, επιλέξτε Πρόσθετα COM στην αναπτυσσόμενη λίστα Διαχείριση και κάντε κλικ

στο Εκκίνηση... Στο πλαίσιο διαλόγου που θα εμφανιστεί, επιλέξτε το πρόσθετο ABBYY

FineReader 15 MSWord COM και κάντε κλικ στο ΟΚ.

Αυτό θα προκαλέσει την ABBYY FineReader PDF 15 εμφάνιση της καρτέλας στην γραμμή

εργαλείων του Microsoft Word.

Αν το πρόσθετο ABBYY FineReader 15 MSWord COM λείπει ως επιλογή από το διάλογο

Πρόσθετα COM , η ενοποίηση με το Microsoft Office είναι είτε απενεργοποιημένη κατά την

εγκατάσταση του ABBYY FineReader είτε έχει διαγραφεί.

Για να εγκαταστήσετε το πρόσθετο, πραγματοποιήστε τα ακόλουθα:

1. Πλοηγηθείτε στο Προγράμματα και χαρακτηριστικά (Έναρξη > Ρυθμισεις > Πίνακας

Ελέγχου ή Έναρξη  > Επιλογές > Σύστημα > Εφαρμογές και χαρακτηριστικά, αν

χρησιμοποιείτε Windows 10).

2. Από τη λίστα των εγκατεστημένων προγραμμάτων, επιλέξτε το ABBYY FineReader PDF

15 και κάντε κλικ στοΑλλαγή/Αφαίρεση.

3. Στο πλαίσιο διαλόγου Προσαρμοσμένη Εγκατάσταση, επιλέξτε τα κατάλληλα στοιχεία.

4. Στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες του οδηγού εγκατάστασης.

Σε αυτή την ενότητα:
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· Ενοποίηση με το Microsoft Word

· Ενοποίηση με το Microsoft Excel

· Ενοποίηση με το Microsoft PowerPoint

· Ενοποίηση με το Microsoft Outlook

Ενοποίηση με το Microsoft Word

Με την ενοποίηση με το Microsoft Word, μπορείτε εύκολα να κάνετε οποιοδήποτε από τα

παρακάτω: να χρησιμοποιήσετε ένα έγγραφο Word για να δημιουργήσετε ένα αρχείο PDF και να

το στείλετε μέσω e-mail, να δημιουργήστε ένα έγγραφο Word από αρχεία εικόνας ή έντυπα

έγγραφα, να εκκινήσετε μια σύγκριση ενός εγγράφου Word με την προηγούμενη έκδοσή του

απευθείας στο Microsoft Word.

1. Δημιουργήστε ή ανοίξτε ένα κατάλληλο έγγραφο Word στο Microsoft Word. 

2.  Στη γραμμή εργαλείων ABBYY FineReader PDF 15, επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:

· Δημιουργήστε PDF για να δημιουργήσετε και να αποθηκεύσετε ένα έγγραφο PDF με τη

χρήση του ενεργού εγγράφου Word∙

· Δημιουργία PDF και Αποστολή μέσω E-mail για να δημιουργήσετε και να στείλετε ένα

έγγραφο PDF που δημιουργήθηκε με τη χρήση του ενεργού εγγράφου Word μέσω e-mail∙

· Σάρωση σε Word για να δημιουργήσετε ένα έγγραφο Word με τη χρήση σαρωτή η

φωτογραφικής μηχανής∙

· Μετατροπή σε Word για να δημιουργήστε ένα έγγραφο Word με τη χρήση αρχείων εικόνας∙

· Σύγκριση εγγράφου με... για να συγκρίνετε το ενεργό έγγραφο Word με την προηγούμενή

του έκδοση.

Σε αυτή την ενότητα:

· Δημιουργώντας ένα αρχείο PDF με τη χρήση εγγράφου Word

· Δημιουργώντας έγγραφο Word με τη χρήση αρχείων εικόνας

· Σύγκριση εγγράφων Word
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Δημιουργώντας ένα αρχείο PDF με τη χρήση εγγράφου Word

Πώς να χρησιμοποιήσετε ένα έγγραφο Word για να δημιουργήσετε ένα έγγραφο PDF

Για να δημιουργήσετε και να αποθηκεύσετε ένα έγγραφο PDF, πραγματοποιήστε τα παρακάτω:

1. Δημιουργήστε ή ανοίξτε ένα κατάλληλο έγγραφο Word στο Microsoft Word.  

2. Στη γραμμή εργαλείων ABBYY FineReader PDF 15, κάντε κλικ στο Δημιουργήστε PDF.

3. Στο πλαίσιο διαλόγου που ανοίγει:

a. Καθορίστε ένα όνομα και τον φάκελο για το εξαγόμενο έγγραφο PDF.

b. Επιλέξτε Άνοιγμα εγγράφου αν χρειάζεται να ανοίξετε το εξαγόμενο έγγραφο σε ένα

πρόγραμμα προβολής PDF. 

c. Κάντε κλικ στο Αποθήκευση.

 Αν απαιτείται, κάντε κλικ Προτιμήσεις στη ABBYY FineReader PDF 15 γραμμή εργαλείων και

καθορίστε τις ρυθμίσεις δημιουργίας PDF .

Αυτό θα αποθηκεύσει το τρέχον έγγραφο Word σας ως έγγραφο PDF με τις καθορισμένες

ρυθμίσεις. 

Πώς να χρησιμοποιήσετε ένα έγγραφο Word για να δημιουργήσετε ένα έγγραφο PDF και να

το στείλετε μέσω e-mail 

Για να δημιουργήσετε ένα έγγραφο PDF και να το στείλετε μέσω e-mail, πραγματοποιήστε τα

ακόλουθα:  

1. Δημιουργήστε ή ανοίξτε ένα κατάλληλο έγγραφο Word στο Microsoft Word.

2. Στη γραμμή ABBYY FineReader PDF 15 εργαλείων κάντε κλικ στο Δημιουργία PDF και

Αποστολή μέσω E-mail.

Αυτό θα επισυνάψει το εγγραφο PDF σε ένα νέο κενό e-mail. 

 Αν απαιτείται, μπορείτε να καθορίσετε ένα σύνολο σελίδων που θα χρησιμοποιηθεί για τη

δημιουργία του εγγράφου PDF. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ Προτιμήσεις στη ABBYY

FineReader PDF 15 γραμμή εργαλείων και επιλέξτε Ζητήστε καθορισμό σελίδων από το πλαίσιο

διαλόγου που θα εμφανιστεί. Η ενεργοποίηση αυτής της επιλογής θα εμφανίζει πάντα ένα διάλογο

επιλογής σελίδων κάθε φορά που δημιουργείτε ένα νέο έγγραφο PDF. Μπορείτε επίσης να

καθορίσετε άλλες ρυθμίσεις δημιουργίας PDF .

Ρυθμίσεις δημιουργίας PDF για έγγραφα Word

Αυτός ο διάλογος περιέχει τις ακόλουθες ομάδες ρυθμίσεων:
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· Δημιουργία PDF/A

Πραγματοποιήστε αυτή την επιλογή για να δημιουργήσετε ένα έγγραφο συμβατό με PDF/A.

Επιλέξτε τον απαιτούμενο τύπο PDF/A από την αναπτυσσόμενη λίστα στα δεξιά.

· Δημιουργία PDF/UA

Πραγματοποιήστε αυτή την επιλογή για να δημιουργήσετε ένα έγγραφο συμβατό με PDF/UA. Η

εμφάνιση ενός τέτοιου εγγράφου μπορεί να διαφέρει από το αρχικό έγγραφο.

· Έγγραφα με προστασία κωδικού πρόσβασης

Πραγματοποιήστε αυτή την επιλογή αν πρέπει να ορίσετε κωδικούς πρόσβασης για να

προστατέψετε το έγγραφο PDF σας από μη εξουσιοδοτημένη προβολή, εκτύπωση και

επεξεργασία. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Ρυθμίσεις... και καθορίστε τις κατάλληλες

παραμέτρους ασφαλείας  στο πλαίσιο διαλόγου που θα ανοίξει.

· Δημιουργία ετικετών PDF

Η δημιουργία ενός εγγράφου PDF δημιουργεί επίσης αυτόματα και ετικέτες PDF.

 Εκτός από κείμενο και εικόνες, τα αρχεία PDF μπορεί επίσης να περιέχουν πληροφορίες για τη

δομή του εγγράφου: λογική δομή, σχέδια και πίνακες. Οι πληροφορίες αποθηκεύονται σε μορφή

ετικετών PDF, εξασφαλίζοντας ότι το έγγραφο PDF μπορεί να προβληθεί άνετα σε οθόνες

διαφόρων μεγεθών, π.χ. σε συσκευές τσέπης.

· Δημιουργία σελιδοδεικτών από κεφαλίδες

Η δημιουργία εγγράφου PDF θα δημιουργήσει επίσης πίνακα περιεχομένων βάσει της δομής του

εγγράφου.

· Εφαρμογή στις σελίδες

Οι καθορισμένες σελίδες θα χρησιμοποιηθούν κατά τη δημιουργία ενός εγγράφου PDF.

o Όλα

Η πραγματοποίηση αυτής της επιλογής θα έχει ως αποτέλεσμα να χρησιμοποιηθούν

όλες οι σελίδες για να δημιουργηθεί το έγγραφο PDF.

o Ζητήστε καθορισμό σελίδων

Ένα πλαίσιο διαλόγου επιλογής σελίδων θα εμφανίζεται κάθε φορά που δημιουργείτε

ένα νέο έγγραφο PDF.
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Δημιουργώντας έγγραφο Word με τη χρήση αρχείων εικόνας
Για να δημιουργήσετε ένα έγγραφο Word με τη χρήση αρχείων εικόνας ή έντυπων εγγράφων,

πραγματοποιήστε τα ακόλουθα:

1. Εκκίνηση Microsoft Word.

2. Στη γραμμή εργαλείων ABBYY FineReader PDF 15, κάντε κλικ στο:

· Σάρωση σε Word για να δημιουργήσετε ένα έγγραφο Word με τη χρήση σαρωτή η

φωτογραφικής μηχανής.

Αυτό θα ανοίξει το πλαίσιο διαλόγου μετατροπής εικόνας σαρωτήABBYY FineReader PDF 15.

Σε αυτό το πλαίσιο διαλόγου, καθορίστε όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις σάρωσης και

παραμέτρους  και σαρώστε τις κατάλληλες εικόνες.

· Μετατροπή σε Word για να δημιουργήστε ένα έγγραφο Word με τη χρήση αρχείων

εικόνας∙.

 Καθορίστε τα παρακάτω στο πλαίσιο διαλόγου που θα εμφανιστεί:

1. Γλώσσες εγγράφου.Για περισσότερες πληροφορίες, δείτεΓλώσσες αναγνώρισης .

2. Διάταξη εγγράφου . Επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση ανάλογα με το πώς

σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το εξαγόμενο έγγραφο. 

3. Κάντε κλικ στοΕπιλογές για να ανοίξετε το Ρυθμίσεις μορφής  στο σελιδοδείκτη

DOC(X)/RTF/ODT  στο διάλογο Επιλογές (Εργαλεία > Επιλογές...) και καθορίστε

τις επιπλέον επιλογές.

4. Κάντε κλικ στο OK.

Στο πλαίσιο διαλόγου που θα εμφανιστεί, επιλέξτε όλες τις κατάλληλες εικόνες και

στη συνέχεια περιμένετε μέχρι να τελειώσει η μετατροπή. 

Το εξαγόμενο αρχείο Microsoft Word θα προβληθεί στην οθόνη σας.

Πραγματοποιήστε τυχόν απαιτούμενες αλλαγές και αποθηκεύστε το εγγραφο.

Σύγκριση εγγράφων Word

Για να συγκρίνετε ένα έγγραφο Word με την προηγούμενη έκδοσή του, πραγματοποιήστε τα

ακόλουθα:

1. Δημιουργήστε ή ανοίξτε ένα κατάλληλο έγγραφο Word στο Microsoft Word.

2. Στη γραμμή εργαλείων ABBYY FineReader PDF 15, κάντε κλικ στο Σύγκριση εγγράφου με...

3. Αυτό θα ανοίξει το καθορισμένο έγγραφο στο παράθυρο Σύγκριση Εγγράφων ABBYY. Στη

συνέχεια, επιλέξτε ένα δεύτερο έγγραφο για να το συγκρίνετε με αυτό. Για περισσότερες

πληροφορίες σχετικά με τη σύγκριση εγγράφων, βλ. σύγκριση εγγράφων .
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Ενοποίηση με το Microsoft Excel

Με την ενοποίηση με το Microsoft Excel, μπορείτε εύκολα να χρησιμοποιήσετε ένα έγγραφο Excel

για να δημιουργήσετε ένα έγγραφο PDF και να το στείλετε μέσω e-mail απευθείας από το

Microsoft Excel.

Πώς να χρησιμοποιήσετε ένα έγγραφο Excel για να δημιουργήσετε ένα έγγραφο PDF

Για να δημιουργήσετε και να αποθηκεύσετε ένα έγγραφο PDF, πραγματοποιήστε τα παρακάτω:

1. Δημιουργήστε ή ανοίξτε ένα κατάλληλο έγγραφο στο Microsoft Excel. 

2. Στη γραμμή ABBYY FineReader PDF 15 εργαλείων κάντε κλικ στο Δημιουργήστε PDF.

3. Στο πλαίσιο διαλόγου που θα εμφανιστεί, κάντε τα ακόλουθα:

a. Καθορίστε ένα όνομα και τον φάκελο για το εξαγόμενο έγγραφο PDF.

b. Επιλέξτε Άνοιγμα εγγράφου αν χρειάζεται να ανοίξετε το εξαγόμενο έγγραφο σε ένα

πρόγραμμα προβολής PDF. 

c. Κάντε κλικ στο Αποθήκευση.

 Αν απαιτείται, κάντε κλικ Προτιμήσεις στη ABBYY FineReader PDF 15 γραμμή εργαλείων και

καθορίστε τις ρυθμίσεις δημιουργίας PDF .

Αυτό θα αποθηκεύσει το έγγραφο PDF στον καθορισμένο φάκελο και θα το ανοίξει σε ένα

πρόγραμμα προβολής PDF αν έτσι έχει οριστεί. 

Πώς να χρησιμοποιήσετε ένα έγγραφο Excel για να δημιουργήσετε ένα έγγραφο PDF και να

το στείλετε μέσω e-mail 

Για να δημιουργήσετε ένα έγγραφο PDF και να το στείλετε μέσω e-mail, πραγματοποιήστε τα

ακόλουθα:  

1. Δημιουργήστε ή ανοίξτε ένα κατάλληλο έγγραφο στο Microsoft Excel.

2. Στη γραμμή ABBYY FineReader PDF 15 εργαλείων κάντε κλικ στο Δημιουργία PDF και

Αποστολή μέσω E-mail.

Αυτό θα επισυνάψει το εγγραφο PDF σε ένα νέο κενό e-mail. 

 Αν απαιτείται, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συγκεκριμένα φύλλα του εγγράφου για να

δημιουργήσετε ένα έγγραφο PDF. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ Προτιμήσεις στη ABBYY

FineReader PDF 15 γραμμή εργαλείων και επιλέξτε Ζητήστε καθορισμό υπολογιστικών φύλλων

από το πλαίσιο διαλόγου που θα εμφανιστεί. Η ενεργοποίηση αυτής της επιλογής θα εμφανίζει

πάντα ένα διάλογο επιλογής φύλλου κάθε φορά που δημιουργείτε ένα νέο έγγραφο PDF. Μπορείτε

επίσης να καθορίσετε άλλες ρυθμίσεις δημιουργίας PDF .

Ρυθμίσεις δημιουργίας PDF για έγγραφα Excel
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Αυτός ο διάλογος περιέχει τις ακόλουθες ομάδες ρυθμίσεων:

· Δημιουργία PDF/A

Πραγματοποιήστε αυτή την επιλογή για να δημιουργήσετε ένα έγγραφο συμβατό με PDF/A.

Επιλέξτε τον απαιτούμενο τύπο PDF/A από την αναπτυσσόμενη λίστα στα δεξιά.

· Δημιουργία PDF/UA

Πραγματοποιήστε αυτή την επιλογή για να δημιουργήσετε ένα έγγραφο συμβατό με PDF/UA. Η

εμφάνιση ενός τέτοιου εγγράφου μπορεί να διαφέρει από το αρχικό έγγραφο.

· Έγγραφα με προστασία κωδικού πρόσβασης

Πραγματοποιήστε αυτή την επιλογή αν πρέπει να ορίσετε κωδικούς πρόσβασης για να

προστατέψετε το έγγραφο PDF σας από μη εξουσιοδοτημένη προβολή, εκτύπωση και

επεξεργασία. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Ρυθμίσεις... και καθορίστε τις κατάλληλες

παραμέτρους ασφαλείας  στο πλαίσιο διαλόγου που θα εμφανιστεί.

· Εφαρμογή στα παρακάτω υπολογιστικά φύλλα

Πραγματοποιήστε αυτή την επιλογή για να χρησιμοποιήσετε μόνο τα φύλλα που καθορίζετε για

να δημιουργήσετε το έγγραφο PDF: ενεργό φύλλο, όλα τα φύλλα, επιλεγμένη περιοχή. Αν

επιθυμείτε να εμφανίζεται πάντα ο διάλογος επιλογής φύλλου όταν δημιουργείτε ένα έγγραφο

PDF, επιλέξτε Ζητήστε καθορισμό υπολογιστικών φύλλων.
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Ενοποίηση με το Microsoft PowerPoint

Με την ενοποίηση με το Microsoft PowerPoint, μπορείτε εύκολα να χρησιμοποιήσετε μια

παρουσίαση του Microsoft PowerPoint για να δημιουργήσετε ένα έγγραφο PDF απευθείας από το

PowerPoint.

Πώς να χρησιμοποιήσετε μια παρουσίαση PowerPoint για να δημιουργήσετε ένα έγγραφο

PDF 

Για να δημιουργήσετε και να αποθηκεύσετε ένα έγγραφο PDF, πραγματοποιήστε τα παρακάτω:

1. Δημιουργήστε ή ανοίξτε μια κατάλληλη παρουσίαση στο Microsoft PowerPoint. 

2. Στη γραμμή εργαλείων ABBYY FineReader PDF 15, κάντε κλικ στο Δημιουργήστε PDF.

3. Στο πλαίσιο διαλόγου που θα εμφανιστεί, κάντε τα ακόλουθα:

a. Καθορίστε ένα όνομα και τον φάκελο για το εξαγόμενο έγγραφο PDF.

b. Επιλέξτε Άνοιγμα εγγράφου αν χρειάζεται να ανοίξετε το εξαγόμενο έγγραφο σε ένα

πρόγραμμα προβολής PDF. 

c. Κάντε κλικ στο Αποθήκευση.

 Αν χρειάζεται, καθορίστε τον αριθμό των διαφανειών που θα χρησιμοποιηθούν για να

δημιουργήσετε το αρχείο PDF σας. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ Προτιμήσεις στη ABBYY

FineReader PDF 15γραμμή εργαλείων και επιλέξτε Ζητήστε καθορισμό διαφανειών από το

πλαίσιο διαλόγου που θα εμφανιστεί. Η ενεργοποίηση αυτής της επιλογής θα εμφανίζει πάντα ένα

διάλογο επιλογής διαφανειών κάθε φορά που δημιουργείτε ένα νέο έγγραφο PDF. Μπορείτε επίσης

να καθορίσετε άλλες ρυθμίσεις δημιουργίας PDF .

Αυτό θα αποθηκεύσει το εξαγόμενο έγγραφο PDF στον καθορισμένο φάκελο και θα το ανοίξει σε

ένα πρόγραμμα προβολής PDF αν έτσι έχει οριστεί. 

Ρυθμίσεις δημιουργίας PDF για παρουσιάσεις PowerPoint

Αυτός ο διάλογος περιέχει τις ακόλουθες ομάδες ρυθμίσεων:

· Μετατρέψτε σημειώσεις ομιλητή

Πραγματοποιήστε αυτή την επιλογή για να αποθηκεύσετε τα σχόλια του συγγραφέα.

· Περιλάβετε κρυφές διαφάνειες

Πραγματοποιήστε αυτή την επιλογή για να αποθηκεύσετε αυτόματα τις κρυφές διαφάνειες όταν

δημιουργείτε ένα έγγραφο PDF.

· Δημιουργία PDF/A

Πραγματοποιήστε αυτή την επιλογή για να δημιουργήσετε ένα έγγραφο συμβατό με PDF/A.

Επιλέξτε τον απαιτούμενο τύπο PDF/A από την αναπτυσσόμενη λίστα στα δεξιά.
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· Δημιουργία PDF/UA

Πραγματοποιήστε αυτή την επιλογή για να δημιουργήσετε ένα έγγραφο συμβατό με PDF/UA. Η

εμφάνιση ενός τέτοιου εγγράφου μπορεί να διαφέρει από το αρχικό έγγραφο.

· Έγγραφα με προστασία κωδικού πρόσβασης

Πραγματοποιήστε αυτή την επιλογή αν πρέπει να ορίσετε κωδικούς πρόσβασης για να

προστατέψετε το έγγραφο PDF σας από μη εξουσιοδοτημένη προβολή, εκτύπωση και

επεξεργασία. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Ρυθμίσεις... και καθορίστε τις κατάλληλες

παραμέτρους ασφαλείας  στο πλαίσιο διαλόγου που θα εμφανιστεί.

· Δημιουργία ετικετών PDF

Η δημιουργία ενός εγγράφου PDF δημιουργεί επίσης αυτόματα και ετικέτες PDF.

 Εκτός από κείμενο και εικόνες, τα αρχεία PDF μπορεί επίσης να περιέχουν πληροφορίες για τη

δομή του εγγράφου: λογική δομή, σχέδια και πίνακες. Οι πληροφορίες αποθηκεύονται σε μορφή

ετικετών PDF, εξασφαλίζοντας ότι το έγγραφο PDF μπορεί να προβληθεί άνετα σε οθόνες

διαφόρων μεγεθών, π.χ. σε συσκευές τσέπης

· Εφαρμογή στις παρακάτω διαφάνειες

Οι καθορισμένες διαφάνειες θα χρησιμοποιηθούν κατά τη δημιουργία ενός εγγράφου PDF.

o Όλα

Η πραγματοποίηση αυτής της επιλογής θα έχει ως αποτέλεσμα να χρησιμοποιηθούν

όλες οι διαφάνειες για να δημιουργηθεί το έγγραφο PDF.

o Ζητήστε καθορισμό διαφανειών

Ο διάλογος επιλογής διαφάνειας θα εμφανίζεται κάθε φορά που δημιουργείται ένα νέο

έγγραφο PDF.

 Η Ζητήστε καθορισμό διαφανειών επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο όταν η

δυνατότητα Μετατρέψτε σημειώσεις ομιλητή είναι αποεπιλεγμένη.
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Ενοποίηση με το Microsoft Outlook

 Με την ενοποίηση του Microsoft Outlook, μπορείτε εύκολα να χρησιμοποιήσετε e-mail, φακέλους

e-mail και συνημμένα από e-mail για να δημιουργήσετε έγγραφα PDF απευθείας από το Microsoft

Outlook.

Πώς να χρησιμοποιήσετε το σώμα ενός e-mail για να δημιουργήσετε ένα έγγραφο PDF

Για να δημιουργήσετε ένα έγγραφο PDF με τη χρήση του σώματος ενός e-mail, πραγματοποιήστε

τα ακόλουθα:

1. Στο Microsoft Outlook, επιλέξτε ένα e-mail που θα χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία του

εγγράφου PDF σας. 

2. Στη γραμμή εργαλείων ABBYY FineReader PDF 15, κάντε κλικ στο Μετατροπή σε PDF.

 Αν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε περισσότερα e-mail για να δημιουργήσετε ένα

έγγραφο PDF, επιλέξτε τα όλα μαζί.

3. Στο πλαίσιο διαλόγου που θα εμφανιστεί, καθορίστε ένα όνομα κι ένα φάκελο για το

εξαγόμενο έγγραφο PDF κι επιλέξτε Άνοιγμα εγγράφου, αν πρέπει να ανοίξετε το

εξαγόμενο έγγραφο σε πρόγραμμα προβολής PDF. 

 Μπορείτε επίσης να καθορίσετε σχετικές εντολές στο μενού περιβάλλοντος του

επιλεγμένου ή των επιλεγμένων e-mail. 

 Αν απαιτείται, κάντε κλικ Προτιμήσεις στη ABBYY FineReader PDF 15 γραμμή εργαλείων και

καθορίστε τις ρυθμίσεις δημιουργίας PDF .

Αυτό θα αποθηκεύσει το εξαγόμενο έγγραφο PDF στον καθορισμένο φάκελο και θα το ανοίξει σε

ένα πρόγραμμα προβολής PDF αν έτσι έχει οριστεί.  

 Όλα τα συνημμένα των e-mail θα αποθηκευτούν στο εξαγόμενο έγγραφο PDF ως συνημμένα

PDF. 

Πώς να χρησιμοποιήσετε ένα φάκελο e-mail για να δημιουργήσετε ένα έγγραφο PDF 

Για να δημιουργήσετε ένα έγγραφο PDF με τη χρήση φακέλου e-mail, πραγματοποιήστε τα

ακόλουθα:

1. Στο Microsoft Outlook, καθορίστε το φάκελο e-mail που θα χρησιμοποιηθεί για τη

δημιουργία του εγγράφου PDF.

2. ΣτηABBYY FineReader PDF 15γραμμή εργαλείων, κάντε κλικ στο Δημιουργία PDF από

φάκελοή επιλέξτε την κατάλληλη εντολή στο μενού περιβάλλοντος του φακέλου.

3. Καθορίστε ένα όνομα και την τοποθεσία για το εξαγόμενο έγγραφο PDF.

4. Επιλέξτε Άνοιγμα εγγράφου αν χρειάζεται να ανοίξετε το εξαγόμενο έγγραφο σε ένα

πρόγραμμα προβολής PDF. 
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 Αν απαιτείται, κάντε κλικ Προτιμήσεις στη ABBYY FineReader PDF 15 γραμμή εργαλείων και

καθορίστε τις ρυθμίσεις δημιουργίας PDF .

Αυτό θα αποθηκεύσει το εξαγόμενο έγγραφο PDF στον καθορισμένο φάκελο και θα το ανοίξει σε

ένα πρόγραμμα προβολής PDF αν έτσι έχει οριστεί.  

 Όλα τα συνημμένα των e-mail θα αποθηκευτούν στο εξαγόμενο έγγραφο PDF ως συνημμένα

PDF. 

Πώς να χρησιμοποιήσετε συνημμένα από e-mail για να δημιουργήσετε ένα έγγραφο PDF

Για να δημιουργήσετε ένα έγγραφο PDF με τη χρήση συνημμένων από e-mail, πραγματοποιήστε

τα ακόλουθα:

1. Στο Microsoft Outlook, επιλέξτε ένα ή περισσότερα e-mail, τα συνημμένα των οποίων

θέλετε να χρησιμοποιήσετε για να δημιουργήσετε έγγραφα PDF.

2. Επιλέξτε Δημιουργία PDF από συνημμένα στη ABBYY FineReader PDF 15 γραμμή

εργαλείων ή στο μενού περιβάλλοντος για μηνύματα e-mail.

 Για να δημιουργήσετε ένα έγγραφο PDF με τη χρήση ενός ή περισσότερων

συνημμένων από e-mail, επιλέξτε τα κατάλληλα συνημμένα κι επιλέξτε Δημιουργία PDF

από συνημμένα στο μενού περιβάλλοντος.

3. Το παράθυρο μετατροπής εικόνας ABBYY FineReader PDF 15 θα εμφανιστεί. Σε αυτό το

παράθυρο, καθορίστε τις κατάλληλες παραμέτρους μετατροπής και τις ρυθμίσεις  και

κάντε κλικ στο Μετατροπή σε PDF.

4. Καθορίστε ένα φάκελο όπου θα αποθηκευτούν τα εξαγόμενα έγγραφα PDF σας.

 Αυτό θα αποθηκεύσει τα εξαγόμενα έγγραφα PDF σας στον καθορισμένο φάκελο.

Ρυθμίσεις δημιουργίας PDF

Αυτός ο διάλογος περιέχει τις ακόλουθες ομάδες ρυθμίσεων:

· Δημιουργία PDF/A

Πραγματοποιήστε αυτή την επιλογή για να δημιουργήσετε ένα έγγραφο συμβατό με PDF/A.

Επιλέξτε τον απαιτούμενο τύπο PDF/A από την αναπτυσσόμενη λίστα στα δεξιά.

· Έγγραφα με προστασία κωδικού πρόσβασης

Πραγματοποιήστε αυτή την επιλογή αν πρέπει να ορίσετε κωδικούς πρόσβασης για να

προστατέψετε το έγγραφο PDF σας από μη εξουσιοδοτημένη προβολή, εκτύπωση και

επεξεργασία. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Ρυθμίσεις... και καθορίστε τις κατάλληλες

παραμέτρους ασφαλείας  στο πλαίσιο διαλόγου που θα εμφανιστεί.
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Ενοποίηση με το Microsoft SharePoint

Το ABBYY FineReader σάς επιτρέπει να ανοίγετε, να επεξεργάζεστε και να αποθηκεύετε αρχεία που

είναι αποθηκευμένα σε βιβλιοθήκες εγγράφων του Microsoft SharePoint.

Για να επεξεργαστείτε ένα έγγραφο PDF που είναι αποθηκευμένο σε έναν διακομιστή Microsoft

SharePoint:

1. Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα επεξεργασίας PDF ABBYY FineReader για να ανοίξετε το

έγγραφο PDF που είναι αποθηκευμένο στον διακομιστή Microsoft SharePoint.

2. Αφαιρέστε το έγγραφο για να αποτρέψετε άλλους χρήστες να το αλλάξουν

ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα: 

· Επιλέξτε το πλήκτρο Ανάληψη ελέγχου στο μήνυμα που εμφανίζεται στο πάνω μέρος

της οθόνης,

· Εναλλακτικά, επιλέξτε Αρχείο > SharePoint® > Ανάληψη ελέγχου.

 Εάν έχει γίνει ήδη ανάληψη ελέγχου του εγγράφου από κάποιον άλλο χρήστη,

αποθηκεύστε ένα αντίγραφο του εγγράφου στον υπολογιστή σας.

3. Επεξεργαστείτε το έγγραφο PDF.

 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εργασία με έγγραφα PDF με το

πρόγραμμα επεξεργασίας PDF, ανατρέψτε στην ενότητα Εργασία με έγγραφα PDF .

4. Αναθέστε τον έλεγχο του εγγράφου, ώστε να μπορούν οι άλλοι χρήστες να δουν τις

αλλαγές σας. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο κουμπί Αρχείο > SharePoint® >

Ανάθεση ελέγχου....

 Εάν δεν θέλετε να αποθηκεύσετε τις αλλαγές στον διακομιστή, επιλέξτε Απόρριψη

ανάληψης ελέγχου....

5. Στο πλαίσιο διαλόγου που ανοίγει, επιλέξτε: Τύπος έκδοσης του εγγράφου, εάν ο έλεγχος

έκδοσης είναι ενεργοποιημένος στον διακομιστή και πληκτρολογήστε το σχόλιό σας.

Ορίστε την επιλογή Διατηρήστε τον έλεγχο του εγγράφου μετά την ανάθεση ελέγχου

της τρέχουσας έκδοσης εάν θέλετε να φορτώσετε όλες τις αλλαγές σας στον διακομιστή

χωρίς να αναθέσετε τον έλεγχο του εγγράφου.

6. Κάντε κλικ στο κουμπί Ανάθεση ελέγχου.

Σημείωση. Αν χρησιμοποιείτε την αποθήκευση OneDrive cloud, δεν θα μπορείτε να αφαιρέσετε

έγγραφα που είναι αποθηκευμένα εκεί. Το OneDrive Client δημιουργεί αντίγραφα αρχείων τοπικά

στον υπολογιστή σας και τα συγχρονίζει με τον διακομιστή. Σε αυτήν την περίπτωση, τα έγγραφα

PDF θα αντιμετωπίζονται ως κανονικά αρχεία.
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Ενσωμάτωση στην εφαρμογή κινητών
Το ABBYY FineReader ενσωματώνεται στην εφαρμογή κινητών FineReader PDF, επιτρέποντάς σας

να δημιουργείτε έγγραφα στο smartphone σας και να συνεχίζετε να εργάζεστε με αυτά στον

υπολογιστή σας.

Για να δημιουργήσετε έγγραφα στο smartphone σας και να τα στείλετε στον υπολογιστή σας για

περαιτέρω επεξεργασία, θα χρειαστεί να εγκαταστήσετε και να ρυθμίσετε την εφαρμογή κινητών

FineReader PDF στο smartphone σας (iOS ή Android), καθώς και ένα πρόγραμμα-πελάτη

αποθηκευτικού χώρου στο cloud του Google Drive:

1. Εγκαταστήστε την εφαρμογή κινητών FineReader PDF για iOS ή Android (διαθέσιμη στο App

Store και στο Google Play). 

 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες σάρωσης και αναγνώρισης

κειμένου της εφαρμογής κινητών FineReader PDF, μεταβείτε στην ιστοσελίδα της ABBYY.

2. Εγκαταστήστε και ρυθμίστε ένα πρόγραμμα-πελάτη χώρου αποθήκευσης στο cloud του Google

Drive στον υπολογιστή σας. 

 Κατεβάστε το Google Drive για Windows από την ιστοσελίδα της Google.

 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση προγράμματος-πελάτη στο cloud, δείτε

τον Χώρο αποθήκευσης στο cloud .

Όταν θα έχει ρυθμιστεί το περιβάλλον, κάντε το παρακάτω:

    στο smartphone σας

1. Ανοίξτε την εφαρμογή κινητών και δημιουργήστε ένα έγγραφο.

2. Στείλτε το έγγραφο στον υπολογιστή σας με τη χρήση της εξαγωγής προς Google Drive

(FineReader).

 Αυτό το βήμα απαιτεί τον έλεγχο ταυτότητάς σας στο Google Drive.

285
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3. Επιλέξτε μια κατάλληλη μορφή και μέγεθος για το έγγραφο που εξάγεται.

 Μπορείτε να στείλετε το έγγραφό σας είτε ως αρχείο JPG είτε ως αρχείο PDF.

στον υπολογιστή σας

4. Χρησιμοποιήστε το ABBYY FineReader για να ανοίξετε το κατάλληλο έγγραφο από τον τοπικό

φάκελο του FineReader που δημιουργήθηκε στον υπολογιστή σας από το πρόγραμμα-πελάτη

χώρου αποθήκευσης Google Drive. Για να το κάνετε αυτό:

a. Στην αρχική οθόνη,κάντε κλικ Επιλέξτε φάκελο στην καρτέλα Εφαρμογή κινητών.
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b. Επιλέξτε τον φάκελο FineReader στον τοπικό χώρο αποθήκευσης στο cloud του Google

Drive. 

 Αν δεν υπάρχει φάκελος Finereader στον τοπικό αποθηκευτικό χώρο του Google Drive,

ανοίξτε το έγγραφο στην εφαρμογή κινητών και στείλτε το στον υπολογιστή σας

χρησιμοποιώντας την εξαγωγή σε Google Drive (FineReader).

Όταν γίνει αυτό, όλα τα αρχεία και οι φάκελοι που έχετε δημιουργήσει με τη χρήση της

εφαρμογής κινητών σας θα προβληθούν στην οθόνη της εφαρμογής FineReader PDF. Τα

αρχεία και οι φάκελοι θα ταξινομηθούν κατά ημερομηνία δημιουργίας, με το έγγραφο ή

φάκελο που δημιουργήθηκε πιο πρόσφατα να εμφανίζεται στην κορυφή της λίστας.
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c. Από τη λίστα των εγγράφων και φακέλων της εφαρμογής κινητών που θα εμφανιστεί,

επιλέξτε το κατάλληλο έγγραφο ή φάκελο.

§ Η επιλογή ενός αρχείου PDF θα ανοίξει το έγγραφο στον επεξεργαστή του ABBYY

FineReader PDF για προβολή και επεξεργασία,

§ Η επιλογή ενός φακέλου ο οποίος περιέχει έγγραφα εικόνας θα ανοίξει ένα διάλογο για

τη δημιουργία εγγράφου PDF από αρχεία JPG.

 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μετατροπή εικόνων σε αρχείο PDF, δείτε

τη Δημιουργία εγγράφων PDF .

 Αν έχουν επιλεγεί αρχεία άλλων υποστηριζόμενων μορφών,  το FineReader PDF θα

δημιουργήσει ένα έγγραφο PDF και θα το ανοίξει στον επεξεργαστή PDF για προβολή και

επεξεργασία. 

 Η δημιουργία αρχείων PDF από αρχεία άλλων μορφών δεν είναι διαθέσιμη σε κάποιες

εκδόσεις του FineReader PDF.

5. Πραγματοποιήστε τις αλλαγές σας και αποθηκεύστε το εγγραφο. 

 Όταν θα έχετε αποθηκεύσει το έγγραφό σας, το τοπικό του αντίγραφο θα συγχρονιστεί με

τον διακομιστή.
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 Αν χρειάζεται, μπορείτε να ρυθμίσετε το FineReader ώστε να λειτουργεί με διαφορετικό χώρο

αποθήκευσης στο cloud (π.χ. OneDrive ή Dropbox). Για να το κάνετε αυτό, εγκαταστήστε το

κατάλληλο πρόγραμμα-πελάτη και επιλέξτε τον φάκελο που το πρόγραμμα-πελάτης δημιούργησε

στον υπολογιστή σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση προγράμματος-

πελάτη στο cloud, δείτε τον Χώρο αποθήκευσης στο cloud .285
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Αποθήκευση στο cloud

Το ABBYY FineReader μπορεί να επεξεργαστεί έγγραφα PDF που είναι αποθηκευμένα στις

ακόλουθες υπηρεσίες αποθήκευσης στο cloud: OneDrive, Google Drive και Dropbox.  Το

πρόγραμμα-πελάτης αποθήκευσης στο cloud δημιουργεί αντίγραφα αρχείων τοπικά στον

υπολογιστή σας και τα συγχρονίζει με τον διακομιστή. Ως εκ τούτου, μπορείτε να δουλέψετε με

έγγραφα PDF στο cloud όπως θα κάνατε με κανονικά έγγραφα.

Για να επεξεργαστείτε ένα έγγραφο PDF στο cloud, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Εγκαταστήστε και ρυθμίστε το κατάλληλο πρόγραμμα-πελάτη αποθήκευσης στο cloud:

· Microsoft OneDrive 

 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προγράμματος-πελάτη OneDrive,

ανατρέξτε στην επίσημη ιστοσελίδα της Microsoft.

· Google Drive

 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προγράμματος-πελάτη Google

Drive, ανατρέξτε στην επίσημη ιστοσελίδα της Google.

· Dropbox.

 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προγράμματος-πελάτη Dropbox,

ανατρέξτε στην επίσημη ιστοσελίδα του Dropbox.

 Αφότου ρυθμίσετε το πρόγραμμα-πελάτη σας, θα πρέπει να εμφανιστεί ένας φάκελος στον

Windows Explorer που να περιέχει όλα τα αρχεία που έχουν μεταφορτωθεί στην αποθήκευσή

σας στο cloud.

2. Στο ABBYY FineReader, ανοίξτε το κατάλληλο έγγραφο PDF από αυτό τον νέο φάκελο,

επεξεργαστείτε το και αποθηκεύστε το. 

 Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο πρόγραμμα επεξεργασίας PDF .

Ακολουθεί ένα παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο μπορείτε να δουλέψετε με έγγραφα PDF

που φυλάσσονται στην υπηρεσία αποθήκευσης στο cloud OneDrive.

Αφότου εγκαταστήσετε και ρυθμίσετε το πρόγραμμα-πελάτη OneDrive, θα πρέπει να μπορείτε να

δείτε τον ακόλουθο φάκελο στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας:

56

https://support.microsoft.com/en-us/office/sync-files-with-onedrive-in-windows-615391c4-2bd3-4aae-a42a-858262e42a49?ui=en-us&rs=en-us&ad=us
https://support.google.com/drive/answer/2374987?hl=en
https://help.dropbox.com/installs-integrations/desktop/download-dropbox
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Το εικονίδιο  θα εμφανιστεί στις ειδοποιήσεις και τα αρχεία σας θα αρχίσουν να

συγχρονίζονται με τον διακομιστή.

 Τα αρχεία αυτά θα επισημανθούν με το εικονίδιο . Δεν καταλαμβάνουν χώρο στον σκληρό

σας δίσκο και θα πραγματοποιηθεί λήψη τους όταν δουλεύετε με το ABBYY FineReader.

1. Στο ABBYY FineReader, ανοίξτε ένα έγγραφο από τον φάκελο. 

 Μόλις ανοίξετε ένα αρχείο, θα πραγματοποιηθεί λήψη του στον υπολογιστή σας και θα

επισημανθεί με το εικονίδιο .

2. Κάντε τις αλλαγές σας στο έγγραφο και αποθηκεύστε το. 

 Στη συνέχεια, το τοπικό αντίγραφο του αρχείου θα συγχρονιστεί με το αντίγραφο που

φυλάσσεται στον διακομιστή. Τότε το αρχείο θα επισημανθεί με το εικονίδιο . 

3. Όταν το αρχείο μεταφορτωθεί στο OneDrive, θα επισημανθεί και πάλι με το εικονίδιο .

 Για να επισημάνετε τα πιο σημαντικά αρχεία και να έχετε πάντα πρόσβαση σε αυτά, επιλέξτε Να

διατηρείται πάντα σε αυτή τη συσκευή από το αναπτυσσόμενο μενού για αυτό το αρχείο. Με

αυτόν τον τρόπο, τα αρχεία σας θα επισημανθούν με το εικονίδιο  και θα είναι διαθέσιμα

ακόμα και όταν βρίσκεστε εκτός σύνδεσης.

 Σημειώνεται ότι η διαδικασία χρήσης οποιασδήποτε υπηρεσίας αποθήκευσης στο cloud

ενδέχεται να διαφέρει από αυτήν που περιγράφεται παραπάνω.
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Αυτοματοποίηση και προγραμματισμός οπτικής

αναγνώρισης χαρακτήρων
· Αυτόματη επεξεργασία εγγράφων

Η επεξεργασία πολλών εγγράφων συχνά σημαίνει την επανάληψη των ίδιων εργασιών

πολλές φορές. Το ABBYY FineReader περιλαμβάνει ενσωματωμένες αυτοματοποιημένες

εργασίες . Εάν χρειάζεστε μεγαλύτερη ευελιξία, μπορείτε να δημιουργήσετε

προσαρμοσμένες αυτοματοποιημένες εργασίες από ένα ευρύ φάσμα διαθέσιμων

βημάτων επεξεργασίας.

· Προγραμματισμένη επεξεργασία

Το ABBYY FineReader περιλαμβάνει τη λειτουργία ABBYY Hot Folder, μια εφαρμογή

προγραμματισμού, η οποία σας παρέχει τη δυνατότητα να επεξεργάζεστε έγγραφα όταν

δεν χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή σας, π.χ., κατά τις νυκτερινές ώρες.

Προγραμματισμένες εργασίες μπορούν να δημιουργηθούν για συγκεκριμένους φακέλους

και διαθέτουν όλες τις απαιτούμενες ρυθμίσεις ανοίγματος , αναγνώρισης και

αποθήκευσης εικόνας.

288
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Αυτοματοποίηση επεξεργασίας εγγράφων με ABBYY FineReader

(Δεν διατίθεται σε ορισμένες εκδόσεις του ABBYY FineReader. Δείτε επίσης: 

http://www.ABBYY.com/FineReader)

Στο ABBYY FineReader, μπορείτε να χρησιμοποιείτε ενσωματωμένες και προσαρμοσμένες

αυτοματοποιημένες εργασίες για την επεξεργασία των εγγράφων σας. Μπορείτε να οργανώσετε

τις εργασίες σας στο πλαίσιο διαλόγου Αυτοματοποιημένες εργασίες... .

· Για να ανοίξετε το πλαίσιο διαλόγου Αυτοματοποιημένες εργασίες κάντε κλικ στο κουμπί

Εργαλεία > Αυτοματοποιημένες εργασίες.

Η γραμμή εργαλείων στο πάνω μέρος του πλαισίου διαλόγου Αυτοματοποιημένες εργασίες

περιέχει κουμπιά για τη δημιουργία, την τροποποίηση, την αντιγραφή, τη διαγραφή, την εισαγωγή

και την εξαγωγή εργασιών.

Για να επεξεργαστείτε ένα έγγραφο χρησιμοποιώντας μια αυτοματοποιημένη εργασία, εκκινήστε

την εργασία στο παράθυρο Εργασίες.

Δημιουργία προσαρμοσμένων αυτοματοποιημένων εργασιών

Μπορείτε να δημιουργείτε τις δικές σας αυτοματοποιημένες εργασίες, εάν χρειάζεται να

συμπεριλάβετε βήματα επεξεργασίας που δεν είναι διαθέσιμα στις ενσωματωμένες

αυτοματοποιημένες εργασίες. Η σειρά των βημάτων σε μια αυτοματοποιημένη εργασία πρέπει να

αντιστοιχεί στη σειρά των λειτουργιών επεξεργασίας στο πρόγραμμα επεξεργασίας OCR.

1. Στη γραμμή εργαλείων, κάντε κλικ στο κουμπί Νέα εργασία.

2. Στο αριστερό τμήμα του παραθύρου, επιλέξτε το έργο OCR που θα χρησιμοποιήσετε:

414

https://www.abbyy.com/FineReader/
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· Δημιουργία νέου έργου OCR

Με αυτή την επιλογή, δημιουργείται ένα νέο έργο OCR  όταν ξεκινάτε την εργασία. Θα

πρέπει επίσης να καθορίσετε ποιες επιλογές εγγράφου θα χρησιμοποιήσετε κατά την

επεξεργασία των εγγράφων σας: οι γενικές επιλογές που καθορίζονται στο

πρόγραμμα ή οι επιλογές που καθορίζονται στη συγκεκριμένη εργασία.

· Επιλέξτε ένα υπάρχον έργο OCR

Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή, αν θέλετε η εργασία να επεξεργαστεί εικόνες από

ένα υφιστάμενο έργο OCR.

· Χρήση τρέχοντος έργου OCR

Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή, αν θέλετε η εργασία να επεξεργαστεί εικόνες από

το τρέχον έργο OCR.

3. Επιλέξτε τον τρόπο με τον οποίο θα λάβετε εικόνες:

· Άνοιγμα εικόνας ή PDF

Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή, αν θέλετε η εργασία να επεξεργαστεί εικόνες ή

έγγραφα PDF από συγκεκριμένο φάκελο (σε αυτή την περίπτωση, θα χρειαστεί να

προσδιορίσετε τον φάκελο).

· Σάρωση

Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή, αν πρόκειται να σαρώσετε ορισμένες σελίδες (θα

χρησιμοποιηθούν οι τρέχουσες ρυθμίσεις σάρωσης).

Σημείωση:

a. Αυτό το βήμα είναι προαιρετικό, εάν νωρίτερα επιλέξατε την εντολή Επιλέξτε ένα

υπάρχον έργο OCR ή Χρήση τρέχοντος έργου OCR.

b. Εάν προστεθούν εικόνες σε ένα έργο OCR το οποίο περιέχει ήδη εικόνες, θα

υποστούν επεξεργασία μόνο οι εικόνες που προστέθηκαν.

c. Εάν ένα έργο OCR που πρόκειται να επεξεργαστείτε περιέχει ορισμένες σελίδες

που έχετε αναγνωρίσει ήδη καθώς και ορισμένες σελίδες που έχουν ήδη αναλυθεί,

οι αναγνωρισμένες σελίδες δεν θα υποβληθούν σε επεξεργασία εκ νέου και οι

αναλυμένες σελίδες θα αναγνωρισθούν.

4. Προσθέστε το βήμα Ανάλυση για να ανιχνεύσετε περιοχές στις εικόνες και να

διαμορφώσετε αυτό το βήμα:

· Αυτόματη ανάλυση της διάταξης

Το ABBYY FineReader θα αναλύσει τις εικόνες και θα αναγνωρίσει τις περιοχές βάσει

του περιεχομένου τους.
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· Μη αυτόματη σχεδίαση περιοχών

Το ABBYY FineReader θα σας ζητήσει να σχεδιάσετε τις αντίστοιχες περιοχές

χειροκίνητα.

· Χρήση ενός προτύπου περιοχής

Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή, αν θέλετε ένα υπάρχον πρότυπο περιοχής  να

χρησιμοποιείται όταν το πρόγραμμα αναλύει το έγγραφο. Θα χρειαστεί είτε να

ορίσετε ένα πρότυπο είτε να επιλέξετε να σας ζητά το πρόγραμμα να επιλέγετε ένα

κάθε φορά που εκκινείται η εργασία. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Εάν

επεξεργάζεστε μεγάλο αριθμό εγγράφων με όμοια διάταξη .

5. Προσθέστε ένα βήμα OCR εάν θέλετε οι εικόνες να αναγνωρίζονται. Το πρόγραμμα θα

χρησιμοποιήσει τις επιλογές OCR που ορίσατε στο βήμα Έργο OCR.

 Όταν προσθέτετε ένα βήμα OCR το βήμα Ανάλυση προστίθεται αυτόματα.

6. Προσθέστε ένα βήμα OCR για να αποθηκεύσετε το αναγνωρισμένο κείμενο σε μορφή

της επιλογής σας, να στείλετε μέσω e-mail το κείμενο ή τις εικόνες ή να δημιουργήσετε

ένα αντίγραφο του έργου OCR. Μια εργασία μπορεί να περιλαμβάνει πολλαπλά βήματα

αποθήκευσης:

· Αποθήκευση εγγράφου

Εδώ μπορείτε να ορίσετε το όνομα του αρχείου, τη μορφή του, τις επιλογές αρχείου

και τον φάκελο στον οποίο πρέπει να αποθηκευτεί το αρχείο.

 Για να μην χρειάζεται να καθορίζετε νέο φάκελο κάθε φορά που εκκινείται η

εργασία, επιλέξτε Δημιουργία υποφακέλου με χρονική σήμανση.

· Αποστολή εγγράφου

Εδώ μπορείτε να επιλέξετε την εφαρμογή στην οποία θα ανοίγει το τελικό έγγραφο.

· Έγγραφο E-mail

Εδώ μπορείτε να ορίσετε το όνομα του αρχείου, τη μορφή του, τις επιλογές αρχείου

και τη διεύθυνση e-mail στην οποία θέλετε να αποσταλεί το αρχείο.

· Αποθήκευση εικόνων

Εδώ μπορείτε να ορίσετε το όνομα του αρχείου, τη μορφή του, τις επιλογές αρχείου

και τον φάκελο στον οποίο πρέπει να αποθηκευτεί το αρχείο εικόνας.

 Για να αποθηκεύσετε όλες τις εικόνες σε ένα αρχείο, επιλέξτε Αποθήκευση ως ένα

αρχείο εικόνας πολλαπλών σελίδων (ισχύει μόνο για εικόνες σε μορφή TIFF, PDF,

JB2, JBIG2 και DCX).

· Εικόνες E-mail

Εδώ μπορείτε να ορίσετε το όνομα του αρχείου, τη μορφή του, τις επιλογές αρχείου

και τη διεύθυνση e-mail στην οποία θέλετε να αποσταλεί το αρχείο εικόνας.

414

225
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· Αποθήκευση έργου OCR

Εδώ μπορείτε να ορίσετε τον φάκελο στον οποίο θέλετε να αποθηκευτεί το έργο OCR.

Καθορίστε τις επιλογές τις οποίες θα πρέπει να χρησιμοποιεί το πρόγραμμα για την

αποθήκευση των αποτελεσμάτων. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των γενικών

επιλογών που ορίζονται στο πρόγραμμα κατά τη χρονική στιγμή της αποθήκευσης ή

των επιλογών που εσείς θα καθορίσετε για τη συγκεκριμένη εργασία.

7. Καταργήστε τυχόν περιττά βήματα από την εργασία κάνοντας κλικ στο κουμπί .

 Ενίοτε, η κατάργηση ενός βήματος θα προκαλέσει την κατάργηση και κάποιου άλλου.

Για παράδειγμα, εάν καταργήσετε το βήμα Ανάλυση θα καταργηθεί και το βήμα OCR

καθώς δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων χωρίς την

ανάλυση μιας εικόνας.

8. Αφού διαμορφώσετε όλα τα απαιτούμενα βήματα, κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος.

Η εργασία που δημιουργείται θα εμφανιστεί στο  παράθυρο Εργασίες. 

 Για να αποθηκεύσετε μια αυτοματοποιημένη εργασία, κάντε κλικ στο κουμπί Εξαγωγή στη

γραμμή εργαλείων στο πάνω μέρος του πλαισίου διαλόγου Αυτοματοποιημένες εργασίες και

καθορίστε ένα όνομα και έναν φάκελο για την εργασία.

 Για να φορτώσετε μια αυτοματοποιημένη εργασία που δημιουργήθηκε προηγουμένως, κάντε

κλικ στο κουμπί Εισαγωγή στη γραμμή εργαλείων στο πάνω μέρος του πλαισίου διαλόγου

Αυτοματοποιημένες εργασίες και επιλέξτε το αρχείο της εργασίας που θέλετε να εισαγάγετε.
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ABBYY Hot Folder

(Δεν διατίθεται σε ορισμένες εκδόσεις του ABBYY FineReader. Δείτε επίσης: 

http://www.ABBYY.com/FineReader)

Το ABBYY FineReader περιλαμβάνει το Το ABBYY Hot Folder, έναν πράκτορα προγραμματισμού

που σας επιτρέπει να επιλέγετε ένα φάκελο με εικόνες που το ABBYY FineReader πρέπει να

επεξεργαστεί αυτόματα. Μπορείτε να προγραμματίσετε το ABBYY FineReader να επεξεργάζεται

έγγραφα, όταν δεν χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή σας, π.χ. κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Για την αυτόματη επεξεργασία εικόνων που περιέχονται σε έναν φάκελο, δημιουργήστε μια

εργασία επεξεργασίας για τον συγκεκριμένο φάκελο και καθορίστε τις επιλογές ανοίγματος των

εικόνων, OCR και αποθήκευσης. Πρέπει επίσης να καθορίσετε πόσο συχνά το ABBYY FineReader

πρέπει να ελέγχει τον φάκελο για νέες εικόνες (ανά τακτά χρονικά διαστήματα ή μόνο μία φορά)

και να ορίσετε την ώρα έναρξης για την εργασία.

 Για την έναρξη των εργασιών, ο υπολογιστής σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένος και να έχετε

συνδεθεί.

Εγκατάσταση του ABBYY Hot Folder

Από προεπιλογή, το ABBYY Hot Folder εγκαθίσταται στον υπολογιστή σας ταυτόχρονα με το

ABBYY FineReader PDF 15. Εάν, κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης του ABBYY FineReader PDF 15,

επιλέξατε να μην εγκατασταθεί το στοιχείο ABBYY Hot Folder, μπορείτε να το εγκαταστήσετε

αργότερα ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες.

Για να εγκαταστήσετε το ABBYY Hot Folder:

1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη στο Γραμμή εργασιών και, στη συνέχεια, επιλέξτε Πίνακας

Ελέγχου.

2. Κάντε κλικ στο κουμπί Προγράμματα και χαρακτηριστικά.

 Εάν χρησιμοποιείτε τα Windows 10, επιλέξτε Έναρξη  > Επιλογές > Σύστημα >

Εφαρμογές και χαρακτηριστικά.

3. Επιλέξτε ABBYY FineReader PDF 15 από τη λίστα των εγκατεστημένων προγραμμάτων και

κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή.

4. Στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένη εγκατάσταση επιλέξτε το στοιχείο ABBYY Hot

Folder.

5. Ακολουθήστε τις οδηγίες του οδηγού εγκατάστασης.

Εκκίνηση του ABBYY Hot Folder

Για να εκκινήσετε το ABBYY Hot Folder:

https://www.abbyy.com/FineReader/
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· Κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη > ABBYY FineReader PDF 15 και, στη συνέχεια, επιλέξτε

Το ABBYY Hot Folder (Έναρξη  > Όλες οι εφαρμογές > ABBYY FineReader PDF 15

> Το ABBYY Hot Folder εάν χρησιμοποιείτε Windows 10) ή

· κάντε κλικ στο ABBYY FineReader PDF 15 και, στη συνέχεια, επιλέξτε Hot Folder ή

· κάντε κλικ στο εικονίδιο  στη γραμμή εργασιών των Windows (το εικονίδιο θα

εμφανιστεί αφού έχετε ρυθμίσει τουλάχιστον μία εργασία).

Όταν εκκινείτε το ABBYY Hot Folder, ανοίγει το κύριο παράθυρό του.

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά γραμμής εργαλείων στο επάνω μέρος του παραθύρου για να

ρυθμίσετε, να αντιγράψετε και να διαγράψετε εργασίες, να εκκινήσετε την διαδικασία και να

προβάλετε αναφορές.

Οι εργασίες ρύθμισης εμφανίζονται στο κύριο παράθυρο του Το ABBYY Hot Folder. Για κάθε

εργασία, εμφανίζονται η πλήρης διαδρομή στον φάκελό της, η κατάστασή της και ο χρόνος της

επόμενης περιόδου λειτουργίας επεξεργασίας.

Η εργασία μπορεί να βρίσκεται σε μία από τις παρακάτω καταστάσεις:

Κατάσταση Περιγραφή

 Εκτέλεση... Γίνεται επεξεργασία των εικόνων στον φάκελο.

 Προγραμματισμός Έχετε επιλέξει να γίνεται έλεγχος του hot folder για εικόνες μόνο

μία φορά κατά την ώρα έναρξης. Η ώρα έναρξης επισημαίνεται

στη στήλη Χρόνος επόμενης έναρξης.

 Παρακολούθηση... Επιλέξατε να γίνεται έλεγχος του hot folder για εικόνες

επανειλημμένα. Η ώρα έναρξης επισημαίνεται στη στήλη Χρόνος

επόμενης έναρξης.

 Διακοπή Έχει γίνει παύση της επεξεργασίας από τον χρήστη.

 Ολοκληρώθηκε Η επεξεργασία έχει ολοκληρωθεί.
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 Σφάλμα (δείτε το αρχείο

καταγραφής)

Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την επεξεργασία των εικόνων σε

αυτόν τον φάκελο. Μπορείτε να βρείτε το πλήρες κείμενο του

σφάλματος στο αρχείο καταγραφής εργασιών. Για να εντοπίσετε

την αιτία του σφάλματος, επιλέξτε τον φάκελο στον οποίο

παρουσιάστηκε το σφάλμα και κάντε κλικ στο κουμπί Προβολή

αρχείου καταγραφής στη γραμμή εργαλείων.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε οποιαδήποτε εργασία για μελλοντική χρήση:

1. Κάντε κλικ στο κουμπί  > Εξαγωγή....

2. Στο πλαίσιο διαλόγου που ανοίγει, πληκτρολογήστε το όνομα της εργασίας και τον φάκελο

όπου θα αποθηκευτεί.

3. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

Για να φορτώσετε μια ήδη αποθηκευμένη εργασία:

1. Κάντε κλικ στο κουμπί  > Εισαγωγή....

2. Στο πλαίσιο διαλόγου που ανοίγει, επιλέξτε μια εργασία και κάντε κλικ στο κουμπί

Άνοιγμα.

Για να δημιουργήσετε μια νέα εργασία:

1. Στη γραμμή εργαλείων του ABBYY Hot Folder, κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία.

2. Στο πεδίο Όνομα εργασίας πληκτρολογήστε ένα όνομα για την εργασία.

3. Καθορίστε ένα χρονοδιάγραμμα για την εργασία:

· Εκτέλεση μία φορά (η εργασία θα εκτελεστεί μία φορά κατά τη χρονική στιγμή

που ορίσετε) 

· Επαναλαμβανόμενο (η εργασία θα εκτελείται κάθε λεπτό, μία φορά την ημέρα, μία

φορά την εβδομάδα ή μία φορά το μήνα στον καθορισμένο χρόνο.

4. Καθορίστε τον φάκελο ή το έγγραφο OCR που περιέχει τις εικόνες προς επεξεργασία.

· Αρχείο από φάκελο σας παρέχει τη δυνατότητα να επεξεργάζεστε εικόνες σε

τοπικούς φακέλους και φακέλους δικτύου.
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· Αρχείο από FTP σας επιτρέπει να επεξεργάζεστε τις εικόνες σε φακέλους σε έναν

διακομιστή FTP.

Αν απαιτείται όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης προκειμένου να αποκτήσετε

πρόσβαση στον φάκελο FTP, πληκτρολογήστε τα στα πεδία Όνομα χρήστη και

Κωδικός πρόσβασης αντίστοιχα. Εάν δεν απαιτούνται όνομα χρήστη και κωδικός

πρόσβασης, επιλέξτε την επιλογή  Ανώνυμος χρήστης.

· Αρχείο από Outlook σας παρέχει τη δυνατότητα να επεξεργάζεστε εικόνες στο

γραμματοκιβώτιό σας.

· Έργο OCR ανοίγει εικόνες που είναι αποθηκευμένες σε ένα έγγραφο FineReader.

 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα χρώματα εγγράφου, βλ.

Χαρακτηριστικά εγγράφου που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πριν από την οπτική

αναγνώριση χαρακτήρων .

Στην ενότητα Πρωτότυπα αρχεία καθορίστε εάν τα αρχικά αρχεία θα πρέπει να

διατηρούνται, να διαγράφονται ή να μετακινούνται.

5. Στο βήμα Ανάλυση και αναγνώριση εικόνων ρυθμίστε την ανάλυση του εγγράφου και

τις επιλογές OCR.

· Από την αναπτυσσόμενη λίστα Γλώσσα εγγράφου επιλέξτε τη γλώσσα των

κειμένων προς αναγνώριση.

 Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από μία γλώσσες OCR.

· Στην ενότητα Ρυθμίσεις επεξεργασίας εγγράφου καθορίστε εάν το έγγραφο

πρέπει να αναγνωριστεί ή να αναλυθεί ή εάν οι εικόνες των σελίδων του πρέπει να

υποβληθούν σε προεπεξεργασία . Εάν απαιτείται, καθορίστε πρόσθετες ρυθμίσεις

OCR και προεπεξεργασίας εικόνας κάνοντας κλικ στην επιλογή Επιλογές

αναγνώρισης... ή Επιλογές προεπεξεργασίας... αντίστοιχα.

· Καθορίστε εάν το πρόγραμμα πρέπει να εντοπίζει αυτόματα περιοχές ή να

χρησιμοποιεί ένα πρότυπο περιοχής για τον συγκεκριμένο σκοπό.

6. Από την αναπτυσσόμενη λίστα Αποθήκευση αποτελεσμάτων επιλέξτε τον τρόπο

αποθήκευσης των εγγράφων.

a. Από την αναπτυσσόμενη λίστα Αποθήκευση ως επιλέξτε μια μορφή προορισμού.

Συμβουλή.  Κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές... εάν θέλετε να καθορίσετε πρόσθετες επιλογές

αποθήκευσης.

 Κατά την αποθήκευση σε μορφή PDF, καθορίστε εάν το κείμενο θα πρέπει να αναγνωρίζεται

στις εικόνες ή εάν οι εικόνες θα πρέπει να μετατρέπονται σε έγγραφα PDF μόνο εικόνας.

b. Στο πεδίο Φάκελος ορίστε έναν φάκελο στον οποίο θέλετε να αποθηκεύονται τα

έγγραφα μετά την επεξεργασία.

362
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c. Από την αναπτυσσόμενη λίστα Εξαγωγή επιλέξτε μια μέθοδο αποθήκευσης.

· Δημιουργήστε ένα ξεχωριστό έγγραφο για κάθε αρχείο (διατηρεί την ιεραρχία

των φακέλων) δημιουργεί ξεχωριστό έγγραφο για κάθε αρχείο.

· Δημιουργήστε ένα ξεχωριστό έγγραφο για κάθε φάκελο (διατηρεί την

ιεραρχία των φακέλων) δημιουργεί ένα έγγραφο για όλα τα αρχεία που είναι

αποθηκευμένα σε έναν συγκεκριμένο φάκελο.

· Δημιουργήστε ένα έγγραφο για όλα τα αρχεία δημιουργεί ένα έγγραφο για όλα

τα αρχεία.

d. Στο πεδίο Όνομα αρχείου πληκτρολογήστε ένα όνομα που θα αντιστοιχίζεται στα

έγγραφα μετά την επεξεργασία.

Συμβουλή.  Μπορείτε να καθορίσετε πολλά βήματα αποθήκευσης για έναν φάκελο προκειμένου

να αποθηκεύσετε τα αποτελέσματα επεξεργασίας σε πολλαπλές μορφές.

7. Κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία εργασίας.

Η διαμορφωμένη εργασία θα εμφανιστεί στο κύριο παράθυρο του ABBYY Hot Folder.

 Τα αρχεία εργασιών αποθηκεύονται στον φάκελο %Userprofile%

\AppData\Local\ABBYY\FineReader\15\HotFolder.

 Για την έναρξη των εργασιών, ο υπολογιστής σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένος και να έχετε

συνδεθεί.

Για να εμφανίζεται ένα μήνυμα ειδοποίησης κάθε φορά που ολοκληρώνεται μια εργασία, κάντε

κλικ στην επιλογή .

Ένα μήνυμα ειδοποίησης θα εμφανίζεται σε ένα αναδυόμενο παράθυρο πάνω από τη γραμμή

εργασιών των Windows.

Αλλαγή ιδιοτήτων εργασίας

Μπορείτε να αλλάξετε τις ιδιότητες μιας υπάρχουσας εργασίας.

1. Διακόψτε την εργασία στην οποία θέλετε να αλλάξετε τις ιδιότητες.

2. Κάντε κλικ στο κουμπί Τροποποίηση στη γραμμή εργαλείων στο επάνω μέρος του

παραθύρου ABBYY Hot Folder.

3. Κάντε τις απαραίτητες αλλαγές και επιλέξτε Δημιουργία εργασίας.

Καταγραφή επεξεργασίας
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Η επεξεργασία των εικόνων που περιλαμβάνονται σε έναν φάκελο hot folder γίνεται σύμφωνα με

τις καθορισμένες ρυθμίσεις. Το ABBYY Hot Folder διατηρεί ένα λεπτομερές αρχείο καταγραφής για

όλες τις ενέργειες.

Το αρχείο καταγραφής περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

· Το όνομα της εργασίας και τις ρυθμίσεις της 

· Σφάλματα και προειδοποιήσεις (εάν υπάρχουν) 

· Στατιστικά στοιχεία (αριθμός επεξεργασμένων σελίδων, αριθμός σφαλμάτων και

προειδοποιήσεων, αριθμός αμφίβολων χαρακτήρων) 

Για να ενεργοποιήσετε την καταγραφή, κάντε κλικ στο κουμπί  στη γραμμή εργαλείων.

Το αρχείο καταγραφής θα αποθηκευτεί ως αρχείο TXT στον ίδιο φάκελο που περιέχει τα αρχεία με

το αναγνωρισμένο κείμενο.

Για να προβάλετε ένα αρχείο καταγραφής:

1. Στο κύριο παράθυρο του ABBYY Hot Folder, επιλέξτε την εργασία που θέλετε να

επιθεωρήσετε.

2. Κάντε κλικ στο κουμπί Μητρώο στη γραμμή εργαλείων στο επάνω μέρος του παραθύρου

ABBYY Hot Folder.
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ABBYY Σύγκριση εγγράφων
To ABBYY Σύγκριση εγγράφων είναι μια καθολική λύση λογισμικού που σας επιτρέπει να

συγκρίνετε δύο διαφορετικές εκδόσεις του ίδιου εγγράφου σε διαφορετικές μορφές.

Το ABBYY Σύγκριση εγγράφων σάς επιτρέπει να εντοπίζετε σημαντικές ασυνέπειες στο κείμενο και

βοηθά στην πρόληψη της έγκρισης ή δημοσίευσης της λανθασμένης έκδοσης ενός εγγράφου.

Κύρια χαρακτηριστικά 

· Συγκρίνετε έγγραφα που έχουν διαφορετικές μορφές. Μπορείτε να συγκρίνετε ένα

έγγραφο του Microsoft Word με την έκδοσή του σε μορφή PDF, μια σάρωση με την

έκδοση της σε μορφή ODT και οποιονδήποτε άλλο συνδυασμό μορφών που

υποστηρίζονται από το ABBYY FineReader PDF 15.

· Εξετάστε τις διαφορές χρησιμοποιώντας την πρακτική δυνατότητα προβολής σε

παράθεση. Κάνοντας κλικ σε μια διαφορά στο παράθυρο αποτελεσμάτων επισημαίνεται

αμέσως το αντίστοιχο απόσπασμα και στις δύο εκδόσεις. 

· Προβάλλετε μόνο τις σημαντικές αλλαγές όπως κείμενο που έχει διαγραφεί, προστεθεί ή

έχει υποστεί επεξεργασία. Μικρές διαφορές στη μορφοποίηση, τις γραμματοσειρές, τα

διάστιχα και τις καρτέλες θα αγνοηθούν. 

· Αποθηκεύστε έγγραφα ως αρχεία Microsoft Word όπου οι διαφορές θα εμφανίζονται με

τη χρήση της δυνατότητας Παρακολούθησης Αλλαγών.

Σημείωση: ένα αποθηκευμένο έγγραφο είναι μια αναγνωρισμένη έκδοση του αρχικού

εγγράφου, που σημαίνει ότι μπορεί να υπάρχουν οπτικές διαφορές και σφάλματα

αναγνώρισης. Συνεπώς, για την προβολή των διαφορών θα πρέπει να χρησιμοποιείται

ένα έγγραφο αυτού του τύπου.

· Αποθηκεύστε έγγραφα ως αρχεία PDF με κάθε διαφορά να επισημαίνετε με ένα σχόλιο.

· Αποθηκεύστε τα αποτελέσματα σύγκρισης ως πίνακα του Microsoft Word που περιέχει τις

διαφορές. 

Περιεχόμενα κεφαλαίου 

· Εκκίνηση του Σύγκριση εγγράφων του ABBYY

· Σύγκριση εγγράφων

· Το κύριο παράθυρο

· Βελτίωση των αποτελεσμάτων σύγκρισης

· Προβολή των αποτελεσμάτων σύγκρισης

· Αποθήκευση των αποτελεσμάτων σύγκρισης
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Εκκίνηση του Σύγκριση Εγγράφων του ABBYY

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να εκκινήσετε το Σύγκριση εγγράφων του ABBYY:

· Ανοίξτε το παράθυρο Νέα εργασία  κάντε κλικ στην καρτέλα Σύγκριση και, στη

συνέχεια, κάντε κλικ στην εργασία Άνοιγμα Σύγκριση εγγράφων του ABBYY.

· Στο παράθυρο Νέα εργασία κάντε κλικ στο κουμπί Εργαλεία > Σύγκριση εγγράφων

(παρομοίως, το ABBYY Σύγκριση εγγράφων μπορεί να εκκινηθεί από τον Επεξεργαστή

PDF  και τον Επεξεργαστή OCR ).

· Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη > ABBYY FineReader PDF 15 > Σύγκριση εγγράφων του

ABBYY. (Στα Windows 10, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη  και, στη συνέχεια, επιλέξτε

Όλες οι εφαρμογές > ABBYY FineReader PDF 15 > Σύγκριση εγγράφων του ABBYY.)

Υπάρχουν αρκετοί άλλοι τρόποι για να ανοίξετε ένα έγγραφο στο Σύγκριση εγγράφων του ABBYY:

· Στο πρόγραμμα επεξεργασίας PDF, κάντε κλικ στο κουμπί  στην κύρια

γραμμή εργαλείων.

· Στο πρόγραμμα επεξεργασίας PDF, κάντε κλικ στο κουμπί Αρχείο > Σύγκριση εγγράφωυ.

Το έγγραφο που είναι ανοιχτό στο πρόγραμμα επεξεργασίας PDF θα ανοίξει στο Σύγκριση

εγγράφων του ABBYY. Στη συνέχεια, θα πρέπει να ανοίξετε μια άλλη έκδοση αυτού του

εγγράφου για να συγκρίνετε τα δύο.

· Στην Εξερεύνηση των Windows  κάντε δεξί κλικ σε ένα αρχείο και επιλέξτε Σύγκριση

με... στο μενού συντόμευσης.

· Στην Εξερεύνηση των Windows επιλέξτε δύο αρχεία, κάντε δεξί κλικ σε ένα από αυτά και

επιλέξτε Σύγκριση εγγράφων... στο μενού συντόμευσης.

 Το Σύγκριση εγγράφων του ABBYY δεν είναι διαθέσιμο σε ορισμένες εκδόσεις του ABBYY

FineReader. Δείτε επίσης:  http://www.ABBYY.com/FineReader

16
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Σύγκριση εγγράφων

Για να συγκρίνετε δύο εκδόσεις ενός εγγράφου, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία: 

1. Εκκινήστε το Σύγκριση εγγράφων του ABBYY.

Δείτε επίσης:  Εκκίνηση του Σύγκριση εγγράφων του ABBYY .

2. Ανοίξτε τα έγγραφα στο Σύγκριση εγγράφων του ABBYY. Τα έγγραφα πρέπει να είναι σε

μία από τις υποστηριζόμενες μορφές .

Για να ανοίξετε ένα έγγραφο, εκτελέστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες: 

· Σύρετε και αποθέστε ένα έγγραφο σε μία από τις δύο περιοχές εμφάνισης. 

· Κάντε κλικ οπουδήποτε σε μια περιοχή εμφάνισης και μεταβείτε στη θέση του

αρχείου. 

· Κάντε κλικ στο  κουμπί στη γραμμή εργαλείων από μια περιοχή εμφάνισης και

μεταβείτε στο επιθυμητό έγγραφο.

· Κάντε κλικ σε μία από τις περιοχές εμφάνισης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην

επιλογή Αρχείο > Άνοιγμα εγγράφου....

 Μπορείτε να εναλλάξετε τις περιοχές εμφάνισης πατώντας Ctrl+Tab ή

Alt+1/Alt+2.

· Το Σύγκριση εγγράφων του ABBYY απομνημονεύει ζεύγη εγγράφων που συγκρίθηκαν

πρόσφατα. 

Για να ανοίξετε ένα από τα έγγραφα που συγκρίθηκαν πρόσφατα, επιλέξτε το από την

αναπτυσσόμενη λίστα στο επάνω μέρος μιας περιοχής εμφάνισης. 

· Για να ανοίξετε ένα ζευγάρι εγγράφων που συγκρίθηκε πρόσφατα, κάντε κλικ στην

επιλογή Αρχείο > Πρόσφατες συγκρίσεις και επιλέξτε ένα ζεύγος εγγράφων από τη

λίστα.

 Μπορείτε επίσης να ανοίξετε ένα ζεύγος εγγράφων που συγκρίθηκαν πρόσφατα

από το Νέα εργασία παράθυρο: κάντε κλικ στην Σύγκριση καρτέλα και, στη

συνέχεια, επιλέξτε ένα ζευγάρι εγγράφων στην ενότητα Πρόσφατες συγκρίσεις.

3. Επιλέξτε την γλώσσα των εγγράφων  από τη λίστα στην ΣΎΓΚΡΙΣΗ καρτέλα.
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4. Κάντε κλικ στο κουμπί Σύγκριση στην καρτέλα ΣΥΓΚΡΙΣΗ του δεξιού παραθύρου ή

κάντε κλικ στην εντολή Σύγκριση εγγράφων στο μενού Σύγκριση.

Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο, το οποίο δείχνει μια γραμμή προόδου, συμβουλές

σύγκρισης και προειδοποιήσεις.

Μετά τη σύγκριση των εγγράφων, θα εμφανιστεί στην καρτέλα ΔΙΑΦΟΡΕΣ μια λίστα με

τις διαφορές. Όλες οι διαφορές θα είναι επισημασμένες και στα δύο έγγραφα.

Μπορείτε να Αποθηκεύσετε τα Αποτελέσματα Σύγκρισης:

· Ως αρχείο Microsoft Word όπου οι διαφορές θα εμφανίζονται με τη χρήση της

δυνατότητας Παρακολούθησης Αλλαγών. 

Σημείωση: ένα αποθηκευμένο έγγραφο είναι μια αναγνωρισμένη έκδοση του αρχικού

εγγράφου, που σημαίνει ότι μπορεί να υπάρχουν οπτικές διαφορές και λάθη

αναγνώρισης. Συνεπώς, για την προβολή των διαφορών θα πρέπει να χρησιμοποιείται

ένα έγγραφο αυτού του τύπου.

· Ως έγγραφο PDF με σχόλια.

· Ως πίνακα του Microsoft Word που περιέχει τις διαφορές.

Για να αποθηκεύσετε τα αποτελέσματα της σύγκρισης, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση... στην

καρτέλα ΔΙΑΦΟΡΕΣ. Ως προεπιλογή, οι διαφορές θα αποθηκεύονται στη μορφή που επιλέχθηκε

την τελευταία φορά. Αν θέλετε να αποθηκεύσετε τις διαφορές σε διαφορετική μορφή, επιλέξτε την

κατάλληλη μορφή στην αναπτυσσόμενη λίστα δίπλα στο κουμπί Αποθήκευση....
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Δείτε επίσης:  Προβολή των αποτελεσμάτων σύγκρισης , Αποθήκευση των αποτελεσμάτων

σύγκρισης .
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Το κύριο παράθυρο

Όταν εκκινείτε το  Σύγκριση εγγράφων του ABBYY, ανοίγει το κύριο παράθυρό του. 

· Η περιοχή προβολής 1 εμφανίζει το πρώτο έγγραφο.

· Η περιοχή προβολής 2 εμφανίζει το δεύτερο έγγραφο.

Συμβουλή.  Μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο εμφάνισης των εγγράφων:

· Κάντε μεγέθυνση πιέζοντας Ctrl+=, κάντε σμίκρυνση πιέζοντας Ctrl+-ή πιέστε Ctrl+0 για

να επαναφέρετε το επίπεδο ζουμ. Μπορείτε επίσης να κάνετε αυτή τη ρύθμιση

χρησιμοποιώντας τις εντολές από το μενού συντόμευσης του εγγράφου και τα κουμπιά

 πάνω από το έγγραφο.

· Αλλάξτε τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζονται οι περιοχές προβολής επιλέγοντας

Προβολή > Οριζόντιος διαχωρισμός παραθύρου εγγράφων. Αυτή η επιλογή θα χωρίσει

το παράθυρο εμφάνισης οριζόντια, δηλαδή το ένα έγγραφο θα εμφανίζεται πάνω από το

άλλο.

· Η καρτέλα ΣΎΓΚΡΙΣΗ του δεξιού παραθύρου περιέχει τις ρυθμίσεις σύγκρισης.
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· Η καρτέλα ΔΙΑΦΟΡΕΣ του δεξιού παραθύρου περιέχει μια λίστα με διαφορές μεταξύ των

εγγράφων (η λίστα εμφανίζεται μόνο μετά τη σύγκριση των εγγράφων).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τύπους των διαφορών που μπορούν να

εντοπιστούν και πώς να περιηγηθείτε σε αυτούς, ανατρέξτε στην ενότητα Προβολή των

αποτελεσμάτων σύγκρισης .

Βελτίωση των αποτελεσμάτων σύγκρισης

Το Σύγκριση εγγράφων του ABBYY προσφέρει μια σειρά από πρόσθετες επιλογές για να επιτευχθεί

ακριβέστερη σύγκριση εγγράφων. Για να διαμορφώσετε αυτές τις επιλογές, εκτελέστε μία από τις

ακόλουθες ενέργειες:

· Κάντε κλικ στην ΣΎΓΚΡΙΣΗ καρτέλα του δεξιού παραθύρου.

· Κάντε κλικ στην καρτέλα Μενού Σύγκριση > Για προχωρημένους.

ΣΎΓΚΡΙΣΗ
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Αυτή η καρτέλα παρέχει τις εξής ρυθμίσεις:

· Εύρεση διαφορών στη στίξη

Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για να εντοπίσετε διαφορές στη στίξη και τον

συλλαβισμό. 

· Εύρεση διαφορών ενός γράμματος

Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για να εντοπίσετε διαφορές στην ορθογραφία. 

Επιλογές για προχωρημένους 

Οι παρακάτω επιλογές για προχωρημένους είναι διαθέσιμες:

· λειτουργία αναγνώρισης PDF 

Η επιλογή της σωστής λειτουργίας αναγνώρισης είναι ζωτικής σημασίας για την ακριβή

σύγκριση εγγράφων PDF. 

Το Σύγκριση εγγράφων του ABBYY προσφέρει τρεις λειτουργίες αναγνώρισης PDF: 

o Χρήση μόνο κειμένου από PDF

Αυτή είναι η προεπιλεγμένη λειτουργία για έγγραφα PDF με ένα επίπεδο κειμένου. Το

Σύγκριση εγγράφων του ABBYY θα χρησιμοποιεί το επίπεδο κειμένου για σύγκριση. 

o Αυτόματη επιλογή μεταξύ OCR και κειμένου από PDF

Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία, το Σύγκριση εγγράφων του ABBYY θα

ελέγχει την ποιότητα του αρχικού επιπέδου κειμένου. Αν το πρόγραμμα προσδιορίσει

ότι το αρχικό επίπεδο κειμένου είναι αρκετά καλό, θα χρησιμοποιήσει το αρχικό

επίπεδο κειμένου. Διαφορετικά, θα αναγνωρίζει το έγγραφο και θα χρησιμοποιεί το

αποτέλεσμα του επιπέδου κειμένου.

o Χρήση OCR

Σε αυτή τη λειτουργία, το πρόγραμμα χρησιμοποιεί οπτική αναγνώριση χαρακτήρων

για την εξαγωγή κειμένου από έγγραφα.

Σε αυτή τη λειτουργία, θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος για να συγκρίνετε τα

έγγραφα, αλλά τα αποτελέσματα της σύγκρισης θα είναι πιο αξιόπιστα. 

 Αυτές οι επιλογές προορίζονται για έγγραφα PDF που περιέχουν επίπεδο κειμένου και

εικόνες. Τέτοια έγγραφα PDF συνήθως δημιουργούνται από μετατροπή επεξεργάσιμων

αρχείων σε PDF. Άλλα είδη των εγγράφων PDF, όπως έγγραφα PDF με δυνατότητα

αναζήτησης ή εικόνας μόνο, δεν απαιτούν πρόσθετες επιλογές OCR και

διεκπεραιώνονται πάντα στη Χρήση OCR λειτουργία.

· Αυτόματη εύρεση κεφαλίδων και υποσέλιδων

Απενεργοποιήστε αυτή την επιλογή αν το έγγραφο δεν έχει κεφαλίδες ή υποσέλιδα.

· Επαναφορά επιλογών για προχωρημένους

Επιλέξτε αυτή την εντολή για να επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. 
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Προβολή των αποτελεσμάτων σύγκρισης

Οι διαφορές που εντόπισε το πρόγραμμα επισημαίνονται στα δύο κείμενα και επίσης αναφέρονται

χωριστά στο δεξιό παράθυρο. 

Το Σύγκριση εγγράφων του ABBYY μπορεί να βρει τους ακόλουθους τύπους διαφορών: 

·

·

·

Κάθε στοιχείο της λίστας διαφορών περιέχει ένα απόσπασμα κειμένου που έχει διαγραφεί,

εισαχθεί ή επεξεργαστεί και τους αριθμούς των σελίδων όπου το κείμενο αυτό παρουσιάζεται σε

κάθε έγγραφο. Για να αντιγράψετε μια διαφορά στο Πρόχειρο, κάντε δεξί κλικ και κάντε κλικ

Αντιγραφή διαφοράς στο μενού συντόμευσης ή επιλέξτε το και κάντε κλικ στο Επεξεργασία >

Αντιγραφή διαφοράς.

 Αν ένα απόσπασμα κειμένου έχει υποστεί επεξεργασία, τόσο η παλιά όσο και η νέα έκδοση του

αποσπάσματος θα περιλαμβάνονται στο δεξιό παράθυρο. 

Ο αριθμός των εντοπισμένων διαφορών εμφανίζεται σε δύο θέσεις:

· Στην κόκκινη γραμμή που εμφανίζεται στην κορυφή της περιοχής εμφάνισης αφού

συγκρίνετε τα έγγραφα: 
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· Δίπλα στον τίτλο της καρτέλας ΔΙΑΦΟΡΕΣ του δεξιού παραθύρου: .

Όταν επιλέγετε μια διαφορά στην καρτέλα ΔΙΑΦΟΡΕΣ το διαφορετικό κείμενο θα εμφανιστεί και

στα δύο έγγραφα σε παράλληλη προβολή.

Για να περιηγηθείτε στις διαφορές, κάντε ένα από τα εξής:

· Κάντε κλικ σε μια διαφορά σε ένα από τα δύο έγγραφα. 

· Χρησιμοποιήστε τις συντομεύσεις πληκτρολογίου : Ctrl+Δεξί βέλος/Ctrl+Αριστερό

βέλος.

· Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά  και  στην καρτέλα ΔΙΑΦΟΡΕΣ. 

· Κάντε κλικ στην επιλογή Μενού Σύγκριση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή

Επόμενη διαφορά ή Προηγούμενη διαφορά.

 Μπορείτε, επίσης, να πραγματοποιήσετε ταυτόχρονη κύλιση στις δύο εκδόσεις για να δείτε τις

αλλαγές σε παράλληλη προβολή. 

Η ταυτόχρονη κύλιση είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή. Για να την απενεργοποιήσετε, κάντε

κλικ στην επιλογή Προσαρμογή κατά πλάτος στο Προβολή και καταργήστε την επιλογή του

στοιχείου Συγχρονισμός κύλισης ή κάντε δεξιό κλικ σε ένα έγγραφο και απενεργοποιήστε την

επιλογή Συγχρονισμός κύλισης στο μενού συντόμευσης ή κάντε κλικ στο κουμπί  που

βρίσκεται πάνω από ένα από τα έγγραφα.

Ομαδοποίηση διαφορών 

Το Σύγκριση εγγράφων του ABBYY ομαδοποιεί τις διαφορές που έχουν εντοπιστεί, έτσι ώστε να

μπορείτε να αγνοήσετε μικρές αλλαγές και να εστιάσετε σε ουσιαστικές ασυμφωνίες. 

Οι διαφορές που εντοπίστηκαν μπορεί να τοποθετηθούν σε μία από τις τρεις ομάδες: 

· Σώμα κειμένου 

Αυτή η ομάδα περιέχει τις ουσιαστικές διαφορές που βρέθηκαν στο σώμα κειμένου των

δύο εγγράφων. 

· Κεφαλίδες και υποσέλιδα 

Αυτή η ομάδα περιέχει τις διαφορές στις κεφαλίδες και τα υποσέλιδα των δύο εγγράφων

(π.χ. διαφορές σε αριθμούς σελίδων). 

· Αρίθμηση

Αυτή η ομάδα περιέχει τις διαφορές στους αριθμούς που περιέχονται στα δύο έγγραφα,

π.χ. διαφορές στην αρίθμηση των λιστών.

Για να απενεργοποιήσετε την ομαδοποίηση των διαφορών, κάντε κλικ στο κουμπί  στην

καρτέλα ΔΙΑΦΟΡΕΣ του δεξιού παραθύρου.
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Για να καταργήσετε μια διαφορά από τη λίστα, κάντε ένα από τα ακόλουθα:

· Κάντε κλικ στο κουμπί  στην καρτέλα ΔΙΑΦΟΡΕΣ.

· Κάντε δεξί κλικ στη διαφορά και επιλέξτε Παράβλεψη διαφοράς στο μενού συντόμευσης.

 Για να καταργήσετε αρκετές διαφορές ταυτόχρονα, επιλέξτε τις ενώ κρατάτε πατημένο το

πλήκτρο Ctrl.

 Για να αγνοήσετε όλες τις πανομοιότυπες διαφορές, επιλέξτε την εντολή Παράβλεψη

πανομοιότυπων διαφορών στο μενού συντόμευσης.

 Οι διαφορές που έχετε καταργήσει από τη λίστα δεν θα εμφανίζονται στην αναφορά της

σύγκρισης. 
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Αποθήκευση των αποτελεσμάτων σύγκρισης

Μπορείτε να αποθηκεύσετε:

1. Ένα από τα έγγραφα ως αρχείο Microsoft Word όπου οι διαφορές θα εμφανίζονται με τη

χρήση της δυνατότητας Παρακολούθησης Αλλαγών.  

Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση... στην καρτέλα ΔΙΑΦΟΡΕΣ

και επιλέξτε το DOCX σε λειτουργία Παρακολούθησης αλλαγών για το Έγγραφο 1 /

Έγγραφο 2. 

Σημείωση: ένα αποθηκευμένο έγγραφο είναι μια αναγνωρισμένη έκδοση του αρχικού

εγγράφου, που σημαίνει ότι μπορεί να υπάρχουν οπτικές διαφορές και λάθη

αναγνώρισης. Συνεπώς, για την προβολή των διαφορών θα πρέπει να χρησιμοποιείται

ένα έγγραφο αυτού του τύπου.

2. Ένα από τα έγγραφα ως αρχείο PDF με τις διαφορές που εντοπίστηκαν ως σχόλια. 

Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση... στην καρτέλα ΔΙΑΦΟΡΕΣ

και επιλέξτε το PDF με σχόλια για το Έγγραφο 1 / Έγγραφο 2.

3. Η λίστα διαφορών ως πίνακας του Microsoft Word. 

Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση... στην καρτέλα ΔΙΑΦΟΡΕΣ

και επιλέξτε Αναφορά σύγκρισηςs.
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ABBYY Screenshot Reader
Το ABBYY Screenshot Reader είναι μια εύχρηστη εφαρμογή για δημιουργία στιγμιοτύπων οθόνης

και φωτογράφιση κειμένου από την οθόνη.

Δυνατότητες του ABBYY Screenshot Reader: 

· Δημιουργία στιγμιοτύπων οθόνης 

· Μετατροπή των στιγμιοτύπων οθόνης σε κείμενο με δυνατότητα επεξεργασίας 

· Όλα τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας ABBYY OCR 

Το ABBYY Screenshot Reader διαθέτει ένα απλό και εύχρηστο περιβάλλον εργασίας, το οποίο

σημαίνει ότι δεν χρειάζεστε εξειδικευμένες γνώσεις για τη δημιουργία στιγμιοτύπων οθόνης και

την αναγνώριση των κειμένων σε αυτά. Ανοίξτε απλώς οποιοδήποτε παράθυρο σε οποιαδήποτε

εφαρμογή και επιλέξτε το τμήμα της οθόνης του υπολογιστή που επιθυμείτε να "φωτογραφίσετε".

Στη συνέχεια, μπορείτε να αναγνωρίσετε το στιγμιότυπο οθόνης και να αποθηκεύσετε την εικόνα

και το αναγνωρισμένο κείμενο.

 Το ABBYY Screenshot Reader είναι διαθέσιμο σε εγγεγραμμένους χρήστες ορισμένων προϊόντων

της ABBYY. Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο εγγραφής του αντιγράφου του ABBYY

FineReader PDF 15 που διαθέτετε, βλ. Εγγραφή του ABBYY FineReader .

· Εγκατάσταση και έναρξη του ABBYY Screenshot Reader 

· Δημιουργία στιγμιοτύπων οθόνης και αναγνώριση κειμένου 

· Πρόσθετες επιλογές 

· Συμβουλές 

Εγκατάσταση και έναρξη του ABBYY Screenshot Reader

Από προεπιλογή, το ABBYY Screenshot Reader εγκαθίσταται στον υπολογιστή σας ταυτόχρονα με

το ABBYY FineReader PDF 15.

Για να εκκινήσετε το ABBYY Screenshot Reader, κάντε κλικ στο εικονίδιο του ABBYY Screenshot

Reader  στη γραμμή εργασιών.

 Υπάρχουν αρκετοί τρόποι για να εκκινήσετε το ABBYY Screenshot Reader:

· Ανοίξτε το Νέα εργασία παράθυρο του ABBYY FineReader PDF 15 και κάντε κλικ στο

κουμπί Screenshot Reader στο μενού Εργαλεία.

· Ανοίξτε το πρόγραμμα επεξεργασίας PDF και κάντε κλικ στο κουμπί Screenshot Reader

στο μενού Εργαλεία.

412
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· Ανοίξτε το πρόγραμμα επεξεργασίας OCR και κάντε κλικ στο κουμπί Screenshot Reader

στο μενού Εργαλεία.

· Στα Microsoft Windows, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, επιλέξτε ABBYY

FineReader PDF 15 > Το ABBYY Screenshot Reader στο μενού Έναρξη. Εάν

χρησιμοποιείτε τα Windows 10, κάντε κλικ στο κουμπί  και, στη συνέχεια,

επιλέξτεΌλες οι εφαρμογές > ABBYY FineReader PDF 15 > Το ABBYY Screenshot

Reader στο μενού Έναρξη.

Δημιουργία στιγμιοτύπων οθόνης και αναγνώριση κειμένου 

Το ABBYY Screenshot Reader μπορεί να δημιουργήσει στιγμιότυπα οθόνης από επιλεγμένες

περιοχές στην οθόνη του υπολογιστή σας και να τις αποθηκεύσει σε ένα αρχείο, να τις αντιγράψει

στο Πρόχειρο ή να τις στείλει στο πρόγραμμα επεξεργασίας OCR .

Κατά την εκκίνηση του ABBYY Screenshot Reader, εμφανίζεται το παράθυρο Το ABBYY Screenshot

Reader στην οθόνη του υπολογιστή σας.

Το παράθυρο Το ABBYY Screenshot Reader περιέχει εργαλεία για αναγνώριση κειμένου και

πινάκων στην οθόνη του υπολογιστή σας, για τη δημιουργία στιγμιοτύπων οθόνης από

επιλεγμένες περιοχές και για τη διαμόρφωση της εφαρμογής. 

Για τη δημιουργία στιγμιοτύπου οθόνης ή την αναγνώριση ενός αποσπάσματος κειμένου: 

1. Επιλέξτε μια μέθοδο καταγραφής οθόνης από την αναπτυσσόμενη λίστα Καταγραφή. 

· Περιοχή

Σας επιτρέπει να επιλέξετε μια περιοχή για καταγραφή. 

· Παράθυρο

Καταγραφεί ένα συγκεκριμένο τμήμα της οθόνης (π.χ. ένα παράθυρο, ένα μέρος του

παραθύρου ή μια γραμμή εργαλείων). 

· Οθόνη

Καταγράφει ολόκληρη την εικόνα. 

· Χρόνος λήψης στιγμιότυπου οθόνης

Καταγράφει ολόκληρη την εικόνα μετά από καθυστέρηση 5 δευτερολέπτων. 

2. Επιλέξτε τη γλώσσα του κειμένου που θέλετε να αναγνωρίσετε από την αναπτυσσόμενη

λίστα Γλώσσα.
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3. Στην αναπτυσσόμενη λίστα Αποστολή επιλέξτε την εφαρμογή στην οποία θέλετε να

στείλετε την εικόνα ή το αναγνωρισμένο κείμενο. 

Το κείμενο και τα στιγμιότυπα οθόνης θα: 

· Αντιγραφούν στο πρόχειρο (όταν επιλέγετε Κείμενο στο πρόχειρο, Πίνακας στο

πρόχειρο ή Εικόνα στο πρόχειρο από την αναπτυσσόμενη λίστα Αποστολή).

· Τοποθετηθούν σε ένα νέο έγγραφο (όταν επιλέγετε Κείμενο στο Microsoft Word [1]

ή Πίνακας στο Microsoft Excel [2] από την αναπτυσσόμενη λίστα Αποστολή).

· Αποθηκευτούν ως αρχείο (όταν επιλέγετε Κείμενο σε αρχείο, Πίνακας σε αρχείο ή

Εικόνα σε αρχείο από την αναπτυσσόμενη λίστα Αποστολή). Το πλαίσιο διαλόγου

Αποθήκευση ως θα ανοίξει και θα χρειαστεί να προσδιορίσετε το όνομα και τη

μορφή του αρχείου.

· Ανοίξει στο πρόγραμμα επεξεργασίας OCR του ABBYY FineReader PDF 15 (όταν

επιλέγετε Εικόνα σε OCR Editor [3] από την αναπτυσσόμενη λίστα Αποστολή).

Επιλέξτε αυτό το στοιχείο εάν η περιοχή της οθόνης περιέχει κείμενο και εικόνες.

· Συναφθεί σε ένα μήνυμα e-mail που δημιουργήθηκε πρόσφατα ως αρχείο *.bmp

(όταν επιλέγετε Εικόνα σε E-mail από την αναπτυσσόμενη λίστα Αποστολή).

 Αυτό το στοιχείο απαιτεί: 

[1] Microsoft Word

[2] Microsoft Excel

[3] ABBYY FineReader PDF 15

4. Κάντε κλικ στο κουμπί .

Ανάλογα με το στοιχείο που επιλέγετε στη λίστα Στιγμιότυπο οθόνης, το στιγμιότυπο

οθόνης θα δημιουργηθεί αυτόματα ή θα εμφανιστεί ένα εργαλείο καταγραφής που θα

σας επιτρέψει να επιλέξετε την επιθυμητή περιοχή: 

· Εάν επιλέξατε Περιοχή από την αναπτυσσόμενη λίστα Καταγραφή θα επιλεγεί μια

περιοχή της οθόνης.

· Για να προσαρμόσετε τα όρια μίας περιοχής, τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού

σε ένα όριο και σύρετέ τον κρατώντας πατημένο το αριστερό κουμπί του ποντικιού.

Για να μετακινήσετε μια περιοχή, επιλέξτε την και μετακινήστε την ενώ κρατάτε

πατημένο το αριστερό κουμπί του ποντικιού. Αφού επιλέξετε την επιθυμητή περιοχή,

κάντε κλικ στο κουμπί Καταγραφή.
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· Εάν επιλέξατε Παράθυρο από την αναπτυσσόμενη λίστα Καταγραφή

τοποθετήστετον δείκτη του ποντικιού πάνω από την επιθυμητή περιοχή και όταν

εμφανιστεί ένα έγχρωμο πλαίσιο, πατήστε το αριστερό κουμπί του ποντικιού. 

· Εάν επιλέξατε Οθόνη ή Χρόνος λήψης στιγμιότυπου οθόνης από την

αναπτυσσόμενη λίστα Καταγραφή,το στιγμιότυπο οθόνης θα δημιουργηθεί χωρίς

περαιτέρω ενέργεια.

Σημειώσεις.

1. Για να ακυρώσετε την καταγραφή οθόνης, πατήστε το πλήκτρο Esc ή κάντε κλικ με το

δεξί κουμπί του ποντικιού.  

2. Για να ακυρώσετε την αναγνώριση, κάντε κλικ στο κουμπί Διακοπή ή πατήστε το

πλήκτρο Esc.

Πρόσθετες επιλογές 

Για να επιλέξετε πρόσθετες επιλογές, κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο του ABBYY Screenshot Reader

 στη γραμμή εργασιών και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές. Είναι διαθέσιμες οι

ακόλουθες επιλογές:

· Πάντα σε πρώτο πλάνο

Διατηρεί τη γραμμή εργαλείων του ABBYY Screenshot Reader πάνω από όλα τα άλλα

παράθυρα κατά την εναλλαγή μεταξύ εφαρμογών. 

· Εκτέλεση κατά την εκκίνηση

Εκκινεί το ABBYY Screenshot Reader κάθε φορά που πραγματοποιείτε εκκίνηση του

υπολογιστή σας. 

· Ενεργοποίηση ήχων

Αναπαράγει μια ηχητική ειδοποίηση κατά την αντιγραφή μιας περιοχής της οθόνης στο

Πρόχειρο από το ABBYY Screenshot Reader. 

Συμβουλές 

1. Εργασία με κείμενα γραμμένα σε διάφορες γλώσσες 

Επιλέξτε ένα απόσπασμα κειμένου, γραμμένο εξολοκλήρου σε μία γλώσσα. Προτού

ξεκινήσετε τη διαδικασία αναγνώρισης, βεβαιωθείτε ότι η γλώσσα που έχετε επιλέξει

από την αναπτυσσόμενη λίστα Γλώσσα είναι ίδια με τη γλώσσα του αποσπάσματος

κειμένου. Διαφορετικά, επιλέξτε τη σωστή γλώσσα. 
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2. Εάν η απαιτούμενη γλώσσα δεν είναι στη λίστα, επιλέξτε Περισσότερες γλώσσες... από

την αναπτυσσόμενη λίστα Γλώσσα και επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε στο πλαίσιο

διαλόγου που ανοίγει.

Εάν δεν μπορείτε να βρείτε την απαιτούμενη γλώσσα στη λίστα των διαθέσιμων

γλωσσών: 

· Το ABBYY Screenshot Reader δεν υποστηρίζει αυτή τη γλώσσα. Για την πλήρη λίστα

των υποστηριζόμενων γλωσσών, ανατρέξτε στον ιστότοπο http://www.abbyy.com. Η

λίστα των υποστηριζόμενων γλωσσών ενδέχεται να διαφέρει στις διαφορετικές

εκδόσεις της εφαρμογής.

· Αυτή η γλώσσα ενδέχεται να απενεργοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της

προσαρμοσμένης εγκατάστασης. Για να εγκαταστήσετε γλώσσες OCR:

a. Ανοίξτε τον Πίνακα ελέγχου κάνοντας κλικ στο κουμπί Έναρξη > Πίνακας

Ελέγχου.

b. Στο παράθυρο Πίνακας Ελέγχου κάντε κλικ στο στοιχείο Προσθήκη ή κατάργηση

προγραμμάτων.

 Εάν χρησιμοποιείτε τα Windows 10, κάντε κλικ στο κουμπί  και, στη

συνέχεια, επιλέξτε Επιλογές > Σύστημα > Εφαρμογές και χαρακτηριστικά.

c. Επιλέξτε ABBYY FineReader PDF 15 από τη λίστα του εγκατεστημένου λογισμικού

και κάντε κλικ στο κουμπί Αλλαγή .

d. Επιλέξτε τις επιθυμητές γλώσσες στο πλαίσιο διαλόγου Προσαρμοσμένη

εγκατάσταση.

e. Ακολουθήστε τις οδηγίες του προγράμματος εγκατάστασης που εμφανίζονται

στην οθόνη.   

3. Αν η επιλεγμένη περιοχή περιέχει κείμενο και εικόνες:

Στην αναπτυσσόμενη λίστα Αποστολήεπιλέξτε Εικόνα σε OCR Editor. Το στιγμιότυπο

οθόνης θα προστεθεί σε ένα έργο OCR στο πρόγραμμα επεξεργασίας OCR του ABBYY

FineReader PDF 15, όπου μπορείτε να το επεξεργαστείτε και να το αναγνωρίσετε. Εάν το

πρόγραμμα επεξεργασίας OCR είναι ήδη ανοιχτό, η εικόνα θα προστεθεί στο τρέχον

έργο OCR. Σε αντίθετη περίπτωση, θα δημιουργηθεί ένα νέο έργο OCR και η εικόνα θα

προστεθεί σε αυτό το νέο έργο.

https://www.abbyy.com
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Παραπομπή
Το κεφάλαιο αυτό παρέχει απαντήσεις σε ορισμένες συχνές ερωτήσεις.

Περιεχόμενα κεφαλαίου

· Τύποι εγγράφων PDF

· Συμβουλές σάρωσης

· Λήψη φωτογραφιών εγγράφων

· Πλαίσιο διαλόγου "Επιλογές"

· Ρυθμίσεις μορφοποίησης

· Υποστηριζόμενες γλώσσες OCR και σύγκρισης εγγράφων

· Υποστηριζόμενες μορφές εγγράφων

· Χαρακτηριστικά εγγράφου που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πριν από την οπτική

αναγνώριση χαρακτήρων

· Επιλογές επεξεργασίας εικόνας

· Επιλογές OCR

· Εργασία με γλώσσες σύνθετης γραφής

· Υποστηριζόμενες γλώσσες διασύνδεσης

· Τρέχουσα ημερομηνία και ώρα σε σφραγίδες και αριθμούς Bates

· Γραμματοσειρές που απαιτούνται για τη σωστή εμφάνιση των κειμένων σε

υποστηριζόμενες γλώσσες

· Κανονικές εκφράσεις
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Πώς να ορίσετε το ABBYY FineReader PDF 15 ως το προεπιλεγμένο

σας πρόγραμμα προβολής PDF

Για να ορίσετε το ABBYY FineReader PDF 15 ως το προεπιλεγμένο σας πρόγραμμα προβολής PDF:

1. Κάντε δεξί κλικ σε οποιοδήποτε αρχείο PDF στην Εξερεύνηση των Windows και

επιλέξτε Ιδιότητες στο μενού συντόμευσης.

Το πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες θα ανοίξει.
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2. Στην καρτέλα Γενικά, κάντε κλικ στο κουμπί Αλλαγή για να αλλάξετε την εφαρμογή που

χρησιμοποιείτε για το άνοιγμα των αρχείων PDF.

Θα ανοίξει μια λίστα εφαρμογών.

3. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε ABBYY FineReader PDF 15.

Σημείωση. Εάν δεν βλέπετε το ABBYY FineReader PDF 15 στη λίστα, δοκιμάστε να κάνετε

κύλιση προς τα κάτω. Για να δείτε περισσότερες εφαρμογές, κάντε κλικ στην

επιλογή Περισσότερες εφαρμογές.

4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.
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Τύποι εγγράφων PDF

Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα ενός εγγράφου PDF εξαρτώνται από το πρόγραμμα στο οποίο

δημιουργήθηκε. Κάποια έγγραφα PDF διαθέτουν δυνατότητα αναζήτησης και έχουν κείμενο που

μπορείτε να αντιγράψετε, ενώ σε άλλα έγγραφα αυτό είναι εφικτό μόνο όταν ανοίγετε τα έγγραφα

σε ειδικές εφαρμογές, όπως το ABBYY FineReader. Υπάρχουν τρεις τύποι εγγράφων PDF.

Έγγραφα PDF μόνο εικόνας

Τα έγγραφα PDF μόνο εικόνας δημιουργούνται από σαρώσεις έντυπων εγγράφων. Τα έγγραφα

αυτά περιέχουν μόνο τις εικόνες των σελίδων και δεν έχουν επίπεδο κειμένου. Τα αρχεία PDF

μόνο εικόνας δεν διαθέτουν δυνατότητα αναζήτησης και συνήθως το κείμενο που περιέχουν δεν

μπορεί να τροποποιηθεί ή να επισημανθεί σε εφαρμογές προβολής PDF.

Το ABBYY FineReader PDF 15 χρησιμοποιεί μια ειδική διαδικασία OCR φόντου  που δημιουργεί

ένα προσωρινό επίπεδο κειμένου σε έγγραφα μόνο εικόνας, καθιστώντας δυνατή την αναζήτηση

και την αντιγραφή του κειμένου τους, ακόμη και την επεξεργασία των εικόνων σελίδας .

Επιπλέον, το ABBYY FineReader PDF 15 σάς επιτρέπει να αποθηκεύετε αυτό το επίπεδο κειμένου

στο έγγραφο ώστε να είναι δυνατή η αναζήτηση του κειμένου του εγγράφου καθώς και η

αντιγραφή του σε άλλες εφαρμογές. Δείτε επίσης:  Ρυθμίσεις PDF .

Έγγραφα PDF με δυνατότητα αναζήτησης

Τα έγγραφα PDF με δυνατότητα αναζήτησης αποτελούνται από τις εικόνες των σελίδων με ένα

ορατό επίπεδο κειμένου τοποθετημένο από κάτω. Τα έγγραφα αυτού του τύπου συνήθως

δημιουργούνται από τη σάρωση ενός έντυπου εγγράφου, την αναγνώρισή του και την

αποθήκευση του αναγνωρισμένου κειμένου σε ένα επίπεδο κειμένου.

Όταν ανοίγετε ένα έγγραφο PDF στο ABBYY FineReader, αυτό θα αναλύσει το έγγραφο για να

προσδιορίσει, εάν περιέχει επίπεδο κειμένου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Δείτε επίσης: 

Επιλογές OCR . Εάν υπάρχει επίπεδο κειμένου, υπάρχει δυνατότητα αναζήτησης του κειμένου

στο έγγραφο καθώς και αντιγραφής του σε οποιαδήποτε εφαρμογή PDF. Σε αντίθεση με πολλές

άλλες εφαρμογές PDF, το ABBYY FineReader σάς επιτρέπει επίσης να επεξεργάζεστε το κείμενο σε

έγγραφα PDF με δυνατότητα αναζήτησης.

Στο ABBYY FineReader, τα έγγραφα PDF με δυνατότητα αναζήτησης είναι δυνατό να

δημιουργηθούν με τους εξής τρόπους:

1. Προσθέτοντας ένα επίπεδο κειμένου  σε ένα έγγραφο PDF μόνο εικόνας.

2. Μετατρέποντας έγγραφα PDF και αρχεία εικόνας σε μορφή PDF με δυνατότητα

αναζήτησης. Για να το κάνετε αυτό, ενεργοποιήστε την Κείμενο κάτω από την εικόνα

της σελίδας επιλογή στην Ρυθμίσεις PDF με δυνατότητα αναζήτησης ομάδα επιλογών

στις ρυθμίσεις μορφοποίησης PDF. Δείτε επίσης:  Ρυθμίσεις PDF .

64
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Έγγραφα PDF που δημιουργήθηκαν σε άλλες εφαρμογές

Τα έγγραφα PDF με δυνατότητα αναζήτησης μπορούν να δημιουργηθούν από έγγραφα σε

διάφορες επεξεργάσιμες μορφές (π.χ. DOCX). Τα έγγραφα αυτού του τύπου περιέχουν ένα επίπεδο

κειμένου και εικόνες, αλλά δεν περιέχουν εικόνες σελίδας. Τα έγγραφα αυτά προσφέρουν

δυνατότητα αναζήτησης και το κείμενο και οι εικόνες τους μπορούν να αντιγραφούν και να

υποστούν επεξεργασία, υπό την προϋπόθεση ότι τέτοιες ενέργειες δεν απαιτούν εισαγωγή

κωδικού πρόσβασης ή ότι ο χρήστης γνωρίζει τον κωδικό πρόσβασης.

Τα έγγραφα PDF αυτού του τύπου είναι δυνατό να δημιουργηθούν με τους εξής τρόπους:

1. Ανοίγοντας ένα επεξεργάσιμο έγγραφο στο πρόγραμμα όπου δημιουργήθηκε και

αποθηκεύοντάς το σε μορφή PDF.

2. Μετατρέποντας ένα έγγραφο PDF άλλου τύπου ή ένα έγγραφο που είναι σε άλλη μορφή

σε αυτό τον τύπο PDF χρησιμοποιώντας το ABBYY FineReader (στις ρυθμίσεις

μορφοποίησης PDF, ενεργοποιήστε την Κείμενο και εικόνες μόνο επιλογή στην

Ρυθμίσεις PDF με δυνατότητα αναζήτησης ομάδα επιλογών). Δείτε επίσης:  Ρυθμίσεις

PDF . 

Η επεξεργασία του εγγράφου που προκύπτει θα είναι ευκολότερη σε σχέση με την επεξεργασία

εγγράφων PDF άλλου τύπου, αλλά η εμφάνιση του εγγράφου μπορεί να διαφέρει σε σχέση με το

πρωτότυπο.

334
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Συμβουλές σάρωσης

Μπορείτε να ορίσετε τις ρυθμίσεις σάρωσης στο πλαίσιο διαλόγου σάρωσης του ABBYY

FineReader. 

· Βεβαιωθείτε ότι ο σαρωτής είναι σωστά συνδεδεμένος με τον υπολογιστή σας και

ενεργοποιήστε τον. 

Συμβουλευτείτε τα συνοδευτικά έγγραφα του σαρωτή σας για να βεβαιωθείτε ότι η

διαμόρφωση της συσκευής είναι σωστή. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει το λογισμικό

που παρέχεται με τον σαρωτή σας. Ορισμένοι σαρωτές πρέπει να ενεργοποιούνται πριν

από τον υπολογιστή με τον οποίο είναι συνδεδεμένοι. 

· Φροντίστε ώστε οι σελίδες να τοποθετούνται στο σαρωτή όσο το δυνατόν πιο ίσια.

Τοποθετήστε τα έγγραφά σας στον σαρωτή με το κείμενο προς τα κάτω και βεβαιωθείτε

ότι είναι σωστά προσαρμοσμένα. Εικόνες με παραμόρφωση ενδέχεται να μην

μετατραπούν σωστά. 

· Εάν θέλετε να σαρώσετε έγγραφα εκτυπωμένα με κοινό εκτυπωτή, χρησιμοποιήστε τη

λειτουργία σε τόνους του γκρι και ανάλυση  300 dpi για βέλτιστα αποτελέσματα. 

Η ποιότητα της αναγνώρισης εξαρτάται από την ποιότητα του έντυπου εγγράφου και

από τις ρυθμίσεις που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη σάρωση του εγγράφου. Η κακή

ποιότητα εικόνας ενδέχεται να έχει αρνητική επίπτωση στην ποιότητα της μετατροπής.

Φροντίστε να επιλέξετε τις παραμέτρους σάρωσης που είναι κατάλληλες για το έγγραφό

σας .

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να ανοίξετε τη διασύνδεση σάρωσης:

· Ανοίξτε την οθόνη Νέα εργασία, κάντε κλικ στην καρτέλα Σάρωση και, στη

συνέχεια, επιλέξτε Σάρωση στον Επεξεργαστή OCR ή μια άλλη εργασία σε αυτήν

την καρτέλα.

· Στην ενότητα Επεξεργαστής OCR κάντε κλικ στο κουμπί Σάρωση στην κύρια

γραμμή εργαλείων.

· Στο πρόγραμμα επεξεργασίας PDF, κάντε κλικ στο κουμπί 

στην κύρια γραμμή εργαλείων και, στη συνέχεια, επιλέξτε Προσθήκη από σαρωτή...

στο μενού που εμφανίζεται παρακάτω.

Μπορείτε να καθορίσετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις σάρωσης:

Λειτουργία χρώματος

Σας επιτρέπει να επιλέξετε τη λειτουργία σάρωσης: χρώμα, αποχρώσεις του γκρι (η βέλτιστη

λειτουργία για OCR) ή ασπρόμαυρη.

322
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Φωτεινότητα

Αλλάζει τη φωτεινότητα της σάρωσης.

Το ABBYY FineReader θα εμφανίσει ένα μήνυμα προειδοποίησης κατά τη διάρκεια της σάρωσης

εάν η ρύθμιση φωτεινότητας  είναι πολύ χαμηλή ή πολύ υψηλή. Ίσως επίσης χρειαστεί να

προσαρμόσετε τη ρύθμιση της φωτεινότητας κατά τη σάρωση σε ασπρόμαυρη λειτουργία. 

 Η ρύθμιση 50% αποδίδει καλά αποτελέσματα στις περισσότερες περιπτώσεις. 

Εάν η εικόνα που προκύπτει περιέχει υπερβολικά μεγάλο πλήθος "ατελών" ή "υπερβολικού

πάχους" γραμμάτων, αντιμετωπίστε το σφάλμα με τη βοήθεια του παρακάτω πίνακα.

Ελάττωμα εικόνας Συστάσεις 

Αυτή η εικόνα είναι κατάλληλη για αναγνώριση

κειμένου. 

Οι χαρακτήρες είναι πολύ λεπτοί και

ατελείς. 

· Μειώστε τη φωτεινότητα για να επιτύχετε

σκουρότερη εικόνα.

· Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία σάρωσης σε

τόνους του γκρι (η φωτεινότητα προσαρμόζεται

αυτόματα σε αυτή τη λειτουργία).

Το πάχος των χαρακτήρων είναι υπερβολικά

μεγάλο και οι χαρακτήρες είναι κολλημένοι

μεταξύ τους 

· Αυξήστε τη φωτεινότητα για να επιτύχετε

φωτεινότερη εικόνα.

· Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία σάρωσης σε

τόνους του γκρι (η φωτεινότητα προσαρμόζεται

αυτόματα σε αυτή τη λειτουργία).

Ανάλυση σάρωσης

Αλλάζει την ανάλυση της σάρωσης.

Η ποιότητα της αναγνώρισης εξαρτάται από την ανάλυση της εικόνας του εγγράφου. Η κακή

ποιότητα εικόνας ενδέχεται να έχει αρνητική επίπτωση στην ποιότητα της μετατροπής. 

Συνιστούμε να σαρώνετε έγγραφα με ανάλυση 300 dpi .

 Για καλύτερα αποτελέσματα αναγνώρισης, οι τιμές της κατακόρυφης και της οριζόντιας

ανάλυσης πρέπει να είναι ίδιες. 

Η πολύ υψηλή ανάλυση (άνω των 600 dpi) επιβραδύνει την οπτική αναγνώριση χαρακτήρων. Η

αύξηση της ανάλυσης πέρα από αυτό το σημείο δεν αποφέρει σημαντικά βελτιωμένα

αποτελέσματα OCR. 

Η ρύθμιση μιας εξαιρετικά χαμηλής ανάλυσης (μικρότερη των 150 dpi) επηρεάζει αρνητικά την

ποιότητα OCR. 

414

414



323

ABBYY® FineReader PDF 15 Εγχειρίδιο χρήσης

Ίσως χρειαστεί να προσαρμόσετε την ανάλυση των εικόνων σας, εάν: 

· Η ανάλυση της εικόνας σας είναι χαμηλότερη από 250 dpi ή υψηλότερη από 600 dpi.

· Εάν η ανάλυση της εικόνας δεν είναι η τυπική. 

Για παράδειγμα, ορισμένα φαξ έχουν ανάλυση 204 x 96 dpi. 

Περικοπή εικόνας

Σας επιτρέπει να επιλέξετε ένα προκαθορισμένο μέγεθος περιοχής σάρωσης ή να καθορίσετε την

περιοχή σάρωσης με μη αυτόματο τρόπο.
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Επιλογές σάρωσης πολυσέλιδου εγγράφου: 

Καθορίστε τις ρυθμίσεις για τη σάρωση πολυσέλιδων εγγράφων, εάν ο σαρωτής σας υποστηρίζει

τις ακόλουθες δυνατότητες: σάρωση διπλής όψης, αυτόματη τροφοδότηση εγγράφων (ADF),

καθυστερήσεις μεταξύ των αυτόματων σαρώσεων κ.λπ.

Σάρωση αντικριστών σελίδων 

Όταν σαρώνετε ένα βιβλίο, μια σαρωμένη εικόνα θα περιέχει συνήθως δύο αντικριστές σελίδες. 

Για να βελτιώσετε την ποιότητα της οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων, πρέπει να διαχωρίσετε τις

εικόνες με αντικριστές σελίδες σε δύο ξεχωριστές σελίδες. Το ABBYY FineReader PDF 15 διαθέτει

μια ειδική λειτουργία που διαχωρίζει αυτόματα τέτοιες εικόνες σε ξεχωριστές σελίδες εντός του

έργου OCR. 

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να σαρώσετε αντικριστές σελίδες από ένα βιβλίο ή να

σαρώσετε διπλές σελίδες. 

1. Κάντε κλικ στο κουμπί Εργαλεία > Επιλογές... να ανοίξετε το πλαίσιο διαλόγου Επιλογές

και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Επεξεργασία εικόνας.

2. Ορίστε την επιλογή Διαχωρισμός αντικριστών σελίδων στην ομάδα επιλογών

Ρυθμίσεις προεπεξεργασίας εικόνας (εφαρμογή σε μετατροπή και OCR).

 Βεβαιωθείτε ότι σαρώσεις σας έχουν το σωστό προσανατολισμό ή ενεργοποιήστε την

επιλογή Διόρθωση προσανατολισμού σελίδας. Εάν μια σάρωση με αντικριστές σελίδες

δεν έχει τον σωστό προσανατολισμό (π.χ. είναι ανάποδα), οι αντικριστές σελίδες δεν θα

διαχωριστούν.

3. Σαρώστε τις αντικριστές σελίδες. 

 Υπάρχουν και άλλες επιλογές επεξεργασίας εικόνων που μπορείτε να καθορίσετε. Δείτε επίσης: 

Επιλογές επεξεργασίας εικόνας . 

Επίσης, μπορείτε να διαχωρίζετε αντικριστές σελίδες χειροκίνητα: 

1. Ανοίξτε τον επεξεργαστή εικόνων κάνοντας κλικ στο κουμπί  στη

γραμμή εργαλείων του παραθύρου Εικόνα.

2. Χρησιμοποιήστε τα εργαλεία που θα βρείτε στην ενότητα Διαχωρισμός του αριστερού

παραθύρου για να χωρίσετε τη σελίδα.

367
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 Δείτε επίσης: 

· Επιλογές επεξεργασίας εικόνας

· Χαρακτηριστικά εγγράφου που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πριν από την οπτική

αναγνώριση χαρακτήρων

· Εάν η εικόνα του εγγράφου σας έχει ατέλειες και η ακρίβεια του OCR είναι χαμηλή

366

362

215



326

ABBYY® FineReader PDF 15 Εγχειρίδιο χρήσης

Λήψη φωτογραφιών εγγράφων

Η σάρωση δεν είναι ο μοναδικός τρόπος λήψης εικόνων των εγγράφων σας. Μπορείτε να

φωτογραφίσετε έγγραφα με μια φωτογραφική μηχανή ή με ένα κινητό τηλέφωνο, να ανοίξετε τις

φωτογραφίες στο ABBYY FineReader  και να τις αναγνωρίσετε.

Όταν φωτογραφίζετε έγγραφα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη ορισμένους παράγοντες, ώστε η

φωτογραφία να είναι καταλληλότερη για αναγνώριση. Αυτοί οι παράγοντες περιγράφονται

αναλυτικά στις παρακάτω ενότητες: 

· Απαιτήσεις φωτογραφικής μηχανής 

· Φωτισμός 

· Λήψη φωτογραφιών 

· Πώς μπορείτε να βελτιώσετε μια εικόνα 

Απαιτήσεις φωτογραφικής μηχανής 

Η φωτογραφική σας μηχανή θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις, ώστε να

εξασφαλίσετε εικόνες εγγράφων που μπορούν να αναγνωριστούν με αξιόπιστο τρόπο. 

Συνιστώμενα χαρακτηριστικά φωτογραφικής μηχανής 

· Ανάλυση: Αισθητήρας εικόνας: 5 εκατομμύρια εικονοστοιχεία για σελίδες A4. Μικρότεροι

αισθητήρες ενδέχεται να είναι επαρκείς για τη λήψη φωτογραφιών μικρότερων

εγγράφων, όπως επαγγελματικών καρτών. 

· Δυνατότητα απενεργοποίησης φλας 

· Χειροκίνητος έλεγχος του διαφράγματος, δηλ. διαθεσιμότητα λειτουργίας Av ή πλήρους

χειροκίνητης λειτουργίας της μηχανής

· Χειροκίνητη εστίαση 

·  Σύστημα αντιμετώπισης της αστάθειας της μηχανής (σταθεροποίηση εικόνας) ή

δυνατότητα χρήσης τριποδιού.

· Οπτικό ζουμ 

Ελάχιστες απαιτήσεις 

· Αισθητήρας εικόνας: 2 εκατομμύρια εικονοστοιχεία για σελίδες A4. 

· Μεταβλητή εστιακή απόσταση. 

 Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις της φωτογραφικής σας μηχανής,

ανατρέξτε στα εγχειρίδια που λάβατε με την αγορά της μηχανή σας. 
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Φωτισμός 

Ο φωτισμός επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό την ποιότητα της τελικής φωτογραφίας. 

Μπορείτε να πετύχετε καλύτερα αποτελέσματα με έντονο και ομοιόμορφα κατανεμημένο φως,

κατά προτίμηση φως ημέρας. Σε μια ηλιόλουστη ημέρα, μπορείτε να αυξήσετε το διάφραγμα για

να τραβήξετε μια ευκρινέστερη φωτογραφία. 

Χρήση φλας και πρόσθετων πηγών φωτισμού 

· Όταν χρησιμοποιείτε τεχνητό φωτισμό, χρησιμοποιήστε δύο φωτεινές πηγές,

τοποθετημένες κατά τρόπο ώστε να αποφεύγονται οι σκιές ή το θάμπωμα. 

· Εάν ο φωτισμός είναι επαρκής, απενεργοποιήστε το φλας για να αποφύγετε τον

υπερφωτισμό και τις σκιές. Κατά τη χρήση του φλας σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού,

φωτογραφίζετε από απόσταση περίπου 50 εκατοστών. 

 Συνιστούμε να μην χρησιμοποιείτε φλας όταν τραβάτε φωτογραφίες εγγράφων

τυπωμένων σε γυαλιστερό χαρτί. Συγκρίνετε μια θαμπή εικόνα με μια εικόνα καλής

ποιότητας:   

Εάν η εικόνα είναι πολύ σκοτεινή 

· Ορίστε μια μικρότερη τιμή διαφράγματος. 

· Ορίστε μια υψηλότερη τιμή ISO. 

· Χρησιμοποιήστε χειροκίνητη εστίαση, καθώς η αυτόματη εστίαση μπορεί να αποτύχει σε

συνθήκες κακού φωτισμού. 

Συγκρίνετε μια πολύ σκοτεινή εικόνα με μια εικόνα καλής ποιότητας: 
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Λήψη φωτογραφιών 

Για να τραβάτε φωτογραφίες εγγράφων καλής ποιότητας, φροντίστε να τοποθετείτε σωστά τη

φωτογραφική μηχανή και να ακολουθείτε αυτές τις απλές συστάσεις. 

· Να χρησιμοποιείτε ένα τρίποδο όποτε αυτό είναι δυνατό. 

· Ο φακός θα πρέπει να τοποθετείται παράλληλα με τη σελίδα. Η απόσταση μεταξύ της

φωτογραφικής μηχανής και του εγγράφου θα πρέπει να επιλέγεται έτσι ώστε ολόκληρη η

σελίδα να χωράει στο καρέ όταν κάνετε ζουμ. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτή η

απόσταση είναι μεταξύ 50 και 60 cm. 

· Να ισιώνετε τις σελίδες του έντυπου εγγράφου ή του βιβλίου (ιδίως στην περίπτωση των

χοντρών βιβλίων). Οι γραμμές του κειμένου δεν πρέπει να παραμορφώνονται

περισσότερο από 20 μοίρες, διαφορετικά το κείμενο μπορεί να μην μετατραπεί σωστά. 

· Για να εξασφαλίσετε πιο ευκρινείς εικόνες, εστιάστε στο κέντρο της εικόνας. 

· Ενεργοποιήστε τη δυνατότητα αντιμετώπισης της αστάθειας της μηχανής, καθώς η

μεγαλύτερης διάρκειας έκθεση σε δυσμενείς συνθήκες φωτισμού ενδέχεται να

προκαλέσει θάμπωμα. 

· Να χρησιμοποιείτε την αυτόματη δυνατότητα απελευθέρωσης κλείστρου. Με αυτόν τον

τρόπο αποτρέπεται η μετακίνηση της φωτογραφικής μηχανής κατά το πάτημα του

κουμπιού απελευθέρωσης του κλείστρου. Η χρήση της αυτόματης λειτουργίας

απελευθέρωσης κλείστρου συνιστάται ακόμη και όταν χρησιμοποιείτε τρίποδο. 

Πως μπορείτε να βελτιώσετε μια εικόνα, εάν: 
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· Η εικόνα είναι πολύ σκοτεινή ή η αντίθεσή της είναι πολύ χαμηλή. 

Λύση:  Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε πιο έντονο φωτισμό. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό,

δοκιμάστε να ορίσετε μικρότερη τιμή διαφράγματος. 

· Η εικόνα δεν είναι αρκετά ευκρινής. 

Λύση:  Η αυτόματη εστίαση μπορεί να μην έχει τα κατάλληλα αποτελέσματα σε συνθήκες

χαμηλού φωτισμού ή κατά τη λήψη φωτογραφιών από κοντινή απόσταση. Δοκιμάστε να

χρησιμοποιήσετε πιο έντονο φωτισμό. Να χρησιμοποιείτε ένα τρίποδο και ένα

χρονόμετρο, για να αποφύγετε τη μετακίνηση της φωτογραφικής μηχανής κατά τη λήψη

της φωτογραφίας. 

Αν μια εικόνα είναι μόνο ελαφρώς θολή, το Διόρθωση φωτογραφίας εργαλείο στο

πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας του προγράμματος επεξεργασίας OCR μπορεί να σας

βοηθήσει να έχετε καλύτερα αποτελέσματα. Δείτε επίσης:  Εάν η εικόνα του εγγράφου σας

έχει ατέλειες και η ακρίβεια του OCR είναι χαμηλή .

· Ένα τμήμα της εικόνας δεν είναι αρκετά ευκρινές. 

Λύση:  Δοκιμάστε να ορίσετε υψηλότερη τιμή διαφράγματος. Φωτογραφίστε από

μεγαλύτερη απόσταση στη μέγιστη ρύθμιση του οπτικού ζουμ. Εστιάστε σε ένα σημείο

μεταξύ του κέντρου και του άκρου της εικόνας. 

· Το φλας προκαλεί θάμπωμα. 

Λύση: Απενεργοποιήστε το φλας ή δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε άλλες πηγές φωτός και

να αυξήσετε την απόσταση μεταξύ της φωτογραφικής μηχανής και του εγγράφου.

215



330

ABBYY® FineReader PDF 15 Εγχειρίδιο χρήσης

Πλαίσιο διαλόγου "Επιλογές"

Το πλαίσιο διαλόγου Επιλογές περιέχει διάφορες επιλογές που σας επιτρέπουν να αποφασίσετε

πώς θα σαρώνονται, θα ανοίγουν, θα αναγνωρίζονται και θα αποθηκεύονται τα έγγραφα σε

διάφορες μορφές καθώς επίσης να αλλάζετε τις γλώσσες οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων, τη

γλώσσα διασύνδεσης, τον τύπο εκτύπωσης των εγγράφων εισόδου και μερικές άλλες επιλογές. 

 Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να ανοίξετε το πλαίσιο διαλόγου Επιλογές:

· Στην οθόνη Νέα εργασία κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές στην κάτω αριστερή γωνία.

· Στην οθόνη Νέα εργασία κάντε κλικ στο κουμπί Εργαλεία > Επιλογές....

· Στο πρόγραμμα επεξεργασίας PDF, κάντε κλικ στο κουμπί Εργαλεία > Επιλογές....

· Στο πρόγραμμα επεξεργασίας OCR, κάντε κλικ στο κουμπί Εργαλεία > Επιλογές....

Τα κουμπιά, οι συνδέσεις ή οι εντολές που ανοίγουν το πλαίσιο διαλόγου Επιλογές θα είναι επίσης

διαθέσιμα όταν μετατρέπετε ή σαρώνετε αρχεία στην οθόνη Νέα εργασία σε γραμμές εργαλείων

και σε μενού συντόμευσης των γραμμών εργαλείων στο πρόγραμμα επεξεργασίας PDF και στο

πρόγραμμα επεξεργασίας OCR καθώς και στα πλαίσια διαλόγου που εμφανίζονται όταν

αποθηκεύετε έγγραφα.

Το πλαίσιο διαλόγου Επιλογές διαθέτει επτά καρτέλες, κάθε μία εκ των οποίων περιέχει ρυθμίσεις

που αφορούν συγκεκριμένη λειτουργικότητα του ABBYY FineReader. 

Γενικά

Σε αυτή την καρτέλα, μπορείτε:

· Να επιλέξετε ποιο τμήμα του προγράμματος θα ανοίγει, όταν εκκινείτε το ABBYY

FineReader PDF 15: η οθόνη Νέα εργασία, το πρόγραμμα επεξεργασίας OCR με ένα νέο

έργο OCR ή το πρόγραμμα επεξεργασίας OCR με το έργο OCR που χρησιμοποιήθηκε πιο

πρόσφατα.

· Να καθορίσετε ποια συσκευή θέλετε να χρησιμοποιήσετε για να τραβήξετε φωτογραφίες

και επιλέξτε ένα περιβάλλον διασύνδεσης σάρωσης.

Το ABBYY FineReader χρησιμοποιεί ένα ενσωματωμένο πλαίσιο διαλόγου για να

εμφανίσετε τις ρυθμίσεις σάρωσης . Εάν το περιβάλλον σάρωσης του ABBYY FineReader

PDF 15 δεν είναι συμβατό με τον σαρωτή σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εγγενές

περιβάλλον διασύνδεσης του σαρωτή σας. Το εγχειρίδιο του σαρωτή θα πρέπει να

περιέχει περιγραφές αυτού του πλαισίου διαλόγου και των στοιχείων του. 

· Να ορίσετε το FineReader ως το προεπιλεγμένο πρόγραμμα για το άνοιγμα εγγράφων

PDF.

Επεξεργασία εικόνας

321
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Αυτή η καρτέλα περιέχει τρεις ομάδες επιλογών:

· Ενεργοποίηση αναγνώρισης στο παρασκήνιο στον Επεξεργαστή PDF

Όταν αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη, όλες οι σελίδες που ανοίγουν στο πρόγραμμα

επεξεργασίας PDF θα αναγνωρίζονται αυτόματα. Αυτή η διαδικασία εκτελείται στο

παρασκήνιο και προσθέτει ένα προσωρινό επίπεδο κειμένου σε έγγραφα PDF,

καθιστώντας δυνατή την αναζήτηση σε αυτά και την αντιγραφή του κειμένου τους.

Χρησιμοποιήστε τον σύνδεσμο στο κάτω μέρος αυτής της ομάδας για να καθορίσετε τις

γλώσσες του εγγράφου σας.

· Αυτόματη επεξεργασία εικόνων σελίδας ενώ προστίθενται στον Επεξεργαστή OCR

Αυτή η επιλογή ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την αυτόματη επεξεργασία σελίδων που

προστέθηκαν πρόσφατα. Αν είναι ενεργοποιημένη η αυτόματη επεξεργασία, μπορείτε να

πραγματοποιήσετε γενικές επιλογές επεξεργασίας εγγράφων και ρυθμίσεις

προεπεξεργασίας εικόνας οι οποίες θα χρησιμοποιούνται κατά τη σάρωση και το άνοιγμα

εικόνων: 

· Αναγνώριση εικόνων σελίδας (περιλαμβάνει προεπεξεργασία και ανάλυση)

Οι εικόνες που προστέθηκαν πρόσφατα στο πρόγραμμα επεξεργασίας OCR θα υποστούν

προεπεξεργασία χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις που καθορίζονται στην Ρυθμίσεις

προεπεξεργασίας εικόνας (εφαρμογή σε μετατροπή και OCR) ομάδα επιλογών. Η

ανάλυση και η αναγνώριση θα πραγματοποιηθούν επίσης αυτόματα. 

· Ανάλυση εικόνων σελίδας (περιλαμβάνει προεπεξεργασία)

Η προεπεξεργασία εικόνας και η ανάλυση εγγράφου εκτελούνται αυτόματα, αλλά η οπτική

αναγνώριση χαρακτήρων πρέπει να εκκινηθεί χειροκίνητα. 

· Προεπεξεργασία εικόνων σελίδας

Μόνο η προεπεξεργασία εκτελείται αυτόματα. Η ανάλυση και η οπτική αναγνώριση

χαρακτήρων πρέπει να εκκινούνται χειροκίνητα. 

· Ρυθμίσεις προεπεξεργασίας εικόνας (εφαρμογή σε μετατροπή και OCR)

Το ABBYY FineReader PDF 15 σάς παρέχει τη δυνατότητα να διορθώνετε αυτόματα

συνήθη ελαττώματα από σαρώσεις και ψηφιακές φωτογραφίες. 

 Δείτε επίσης:  Αναγνώριση φόντου , Επιλογές επεξεργασίας εικόνας και Εργασία με γλώσσες

σύνθετης γραφής .

Γλώσσες 

Αυτή η καρτέλα περιέχει επιλογές γλώσσας OCR. Δείτε επίσης:  Χαρακτηριστικά εγγράφου που

πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πριν από την οπτική αναγνώριση χαρακτήρων .

OCR 

Σε αυτή την καρτέλα, μπορείτε να επιλέξετε ρυθμίσεις αναγνώρισης:
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· Τη λειτουργία αναγνώρισης PDF 

· Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε διεξοδική ή γρήγορη αναγνώριση

· Τον τύπο του εγγράφου

· Εάν το πρόγραμμα ανιχνεύει δομικά στοιχεία (σας παρέχει τη δυνατότητα να επιλέξετε τα

στοιχεία που θέλετε να διατηρούνται κατά την εξαγωγή των αποτελεσμάτων στο

Microsoft Word) 

· Εάν το πρόγραμμα πρέπει να αναγνωρίσει γραμμικούς κώδικες 

· Εκπαίδευση (σας παρέχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιείτε μοτίβα χρήστη κατά την

αναγνώριση κειμένων) 

· Γραμματοσειρές (σας παρέχει τη δυνατότητα να επιλέγετε τις γραμματοσειρές που θέλετε

να χρησιμοποιούνται σε αναγνωρισμένα κείμενα) 

 Δείτε επίσης:  Επιλογές OCR , Εάν το έντυπο έγγραφο περιέχει μη τυποποιημένες

γραμματοσειρές .

Ρυθμίσεις μορφοποίησης

Σε αυτήν την καρτέλα, μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις των μορφών αρχείων εξόδου.

Δείτε επίσης:  Ρυθμίσεις μορφοποίησης .

Άλλο 

Σε αυτή την καρτέλα, μπορείτε: 

· Να καθορίσετε τη γλώσσα διασύνδεσης  του ABBYY FineReader PDF 15.

· Να καθορίσετε πόσοι πυρήνες επεξεργαστή το FineReader μπορεί να χρησιμοποιεί για

την OCR.

· Να επιλέξετε εάν το ABBYY FineReader PDF 15 θα ελέγχει και θα εγκαθιστά αυτόματα

ενημερώσεις.

· Καθορίστε αν επιθυμείτε να αποστείλετε στην ABBYY τα ανωνυμοποιημένα δεδομένα

ρύθμισης παραμέτρων του ABBYY FineReader PDF 15 με σκοπό τη βελτίωση του

λογισμικού.

· Να επιλέξετε εάν θα εμφανίζονται ειδικές προσφορές και συμβουλές για τη χρήση του

ABBYY FineReader PDF 15.

· Να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την τεχνολογία JavaScript  σε έγγραφα PDF.

· Καθορίστε αν το ABBYY FineReader PDF 15 πρέπει να εντοπίζει αυτόματα διευθύνσεις URL

σε έγγραφα PDF.
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Κάντε κλικ στο κουμπί Επαναφορά... στο κάτω μέρος του πλαισίου διαλόγου, εάν θέλετε να

επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

Περιοχές και κείμενο*

Σε αυτή την καρτέλα, μπορείτε: 

· Να καθορίσετε ρυθμίσεις επαλήθευσης για αναγνωρισμένους χαρακτήρες χαμηλής

αξιοπιστίας.

· Να καθορίσετε τις ρυθμίσεις επαλήθευσης για λέξεις που δεν περιλαμβάνονται σε λεξικά:

· Να παραβλέψετε λέξεις με ψηφία και ειδικούς χαρακτήρες.

· Να ελέγξετε σύνθετες λέξεων που δεν περιλαμβάνονται στο λεξικό.

 Σύνθετη λέξη είναι μια λέξη που αποτελείται από δύο ή περισσότερες λέξεις.

· Να καθορίσετε αν θέλετε να γίνεται διόρθωση στα κενά διαστήματα πριν και μετά τα

σημεία στίξης. 

· Να προβάλλετε και να επεξεργάζεστε λεξικά χρήστη.

· Να επιλέξετε μια γραμματοσειρά για την εμφάνιση απλού κειμένου.

· Να επιλέξετε το χρώμα και το πάχος των πλαισίων των διαφόρων τύπων περιοχών στο

παράθυρο Εικόνα, το χρώμα επισήμανσης για χαρακτήρες χαμηλής αξιοπιστίας και άλλες

επιλογές εμφάνισης.

 Δείτε επίσης:  Έλεγχος αναγνωρισμένου κειμένου , Εάν το πρόγραμμα δεν αναγνωρίζει

ορισμένους χαρακτήρες , Επεξεργασία ιδιοτήτων περιοχής .

* Αυτή η καρτέλα είναι διαθέσιμη στο πρόγραμμα επεξεργασίας OCR μόνο.

242
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Ρυθμίσεις μορφοποίησης

Το ABBYY FineReader προσφέρει ρυθμίσεις ευέλικτης μορφοποίησης που καθορίζουν την

εμφάνιση και την αίσθηση των παραγόμενων εγγράφων.

· Ρυθμίσεις PDF

· Ρυθμίσεις DOC(X)/RTF/ODT

· Ρυθμίσεις XLS(X)

· Ρυθμίσεις PPTX

· Ρυθμίσεις CSV

· Ρυθμίσεις TXT

· Ρυθμίσεις HTML

· Ρυθμίσεις EPUB/FB2

· Ρυθμίσεις DjVu

Ρυθμίσεις PDF

Είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες ρυθμίσεις: 

Ποιότητα εικόνας
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Εάν το κείμενό σας περιέχει πολλές εικόνες ή εάν επιλέξετε να αποθηκεύσετε την εικόνα σελίδας

μαζί με το αναγνωρισμένο κείμενο, το αρχείο PDF που προκύπτει μπορεί να είναι αρκετά μεγάλο.

Η ποιότητα των εικόνων και το μέγεθος του αρχείου που προκύπτει μπορεί να διορθωθεί μέσω

των επιλογών στην αναπτυσσόμενη λίστα Ποιότητα εικόνας:

· Βέλτιστη ποιότητα

Ορίστε αυτή την επιλογή για να διατηρήσετε την ποιότητα των εικόνων ή της εικόνας

σελίδας. Η αρχική ανάλυση της εικόνας πηγής διατηρείται. 

· Ισορροπημένη

Ορίστε αυτή την επιλογή για να περιορίσετε το μέγεθος του αρχείου PDF διατηρώντας

την ποιότητα των εικόνων ή της εικόνας σελίδας σε εύλογα υψηλό επίπεδο. 

· Συμπαγές μέγεθος

Ορίστε αυτή την επιλογή για να περιορίσετε το μέγεθος του αρχείου εξόδου PDF. Η

ανάλυση των εικόνων και της εικόνας σελίδας μειώνεται στα 300 dpi, υποβαθμίζοντας

την ποιότητά τους. 

· Προσαρμογή...

Ορίστε αυτή την επιλογή, εάν θέλετε να καθορίσετε προσαρμοσμένες ρυθμίσεις

ποιότητας εικόνας. Στο πλαίσιο διαλόγου Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις επιλέξτε τις

επιθυμητές ρυθμίσεις και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Δημιουργία εγγράφων PDF/A

Ενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή εάν θέλετε να δημιουργήσετε ένα έγγραφο PDF/A και επιλέξτε

την έκδοση PDF/A που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Δημιουργία εγγράφων PDF/UA (απαιτείται OCR)

Ενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή εάν θέλετε να δημιουργήσετε ένα έγγραφο PDF/UA. Έχετε

υπόψη σας ότι το έγγραφο που θα προκύψει ενδεχομένως να μην δείχνει ακριβώς όπως το

πρωτότυπο.

Προστασία εγγράφων με κωδικούς πρόσβασης
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Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να προστατεύσετε το έγγραφο PDF που διαθέτετε με έναν κωδικό

πρόσβασης για να αποτρέψετε το άνοιγμα, την εκτύπωση ή την επεξεργασία του χωρίς

εξουσιοδότηση. Κάντε κλικ στο κουμπί Ρυθμίσεις... και καθορίστε τις ρυθμίσεις προστασίας στο

πλαίσιο διαλόγου που ανοίγει:

· Κωδικός πρόσβασης για άνοιγμα εγγράφου 

Εάν το έγγραφό σας διαθέτει κωδικό πρόσβασης για άνοιγμα εγγράφου, οι χρήστες θα

είναι σε θέση να το ανοίξουν μόνο εφόσον πληκτρολογήσουν τον κωδικό πρόσβασης

που έχετε καθορίσει. Για να ορίσετε έναν κωδικό πρόσβασης για το έγγραφό σας: 

1. Ενεργοποιήστε την επιλογή Περιορισμός πρόσβασης με κωδικό ανοίγματος

εγγράφου.

2. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και επιβεβαιώστε τον. 

Απενεργοποιήστε την επιλογή Απόκρυψη χαρακτήρων αν θέλετε οι χαρακτήρες του

κωδικού πρόσβασής σας να εμφανίζονται στο πεδίο Κωδικός ανοίγματος

εγγράφου.

· Κωδικός πρόσβασης για δικαιώματα 

Αυτός ο κωδικός προστατεύει το έγγραφο PDF από μη εξουσιοδοτημένη επεξεργασία

και εκτύπωση και εμποδίζει τους χρήστες που δεν γνωρίζουν τον κωδικό πρόσβασης να

αντιγράψουν το περιεχόμενό του σε άλλη εφαρμογή. Οι χρήστες θα είναι σε θέση να

εκτελέσουν όλες αυτές τις ενέργειες μόνο αφού πληκτρολογήσουν τον κωδικού

πρόσβασης που καθορίζετε. Για να ορίσετε αυτόν τον κωδικό πρόσβασης:

1. Ενεργοποιήστε την επιλογή Περιορισμός εκτύπωσης και επεξεργασίας με κωδικό

εγκρίσεων.

2. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και επιβεβαιώστε τον. 

Απενεργοποιήστε την επιλογή Απόκρυψη χαρακτήρων αν θέλετε οι χαρακτήρες του

κωδικού πρόσβασής σας να εμφανίζονται στο πεδίο Κωδικός εγκρίσεων.

Στη συνέχεια, επιλέξτε τις ενέργειες που θέλετε να επιτρέψετε στους χρήστες να

εκτελούν. 

o Η αναπτυσσόμενη λίστα Εκτύπωση περιέχει επιλογές που επιτρέπουν ή

εμποδίζουν την εκτύπωση του εγγράφου.

o Η αναπτυσσόμενη λίστα Επεξεργασία περιέχει επιλογές που επιτρέπουν ή

εμποδίζουν την επεξεργασία του εγγράφου.

o Η επιλογή Έγκριση αντιγραφής κειμένου, εικόνων και άλλου περιεχομένου

επιτρέπει στους χρήστες να αντιγράφουν περιεχόμενο (κείμενο, εικόνες, κ.λπ.) από

το έγγραφό σας. Εάν θέλετε να παρεμποδίσετε τέτοιες ενέργειες, βεβαιωθείτε ότι

αυτή η επιλογή δεν είναι ενεργοποιημένη. 
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o Η επιλογή Να επιτρέπεται στους αναγνώστες οθόνης να διαβάζουν το κείμενο

επιτρέπει στο λογισμικό ανάγνωσης οθόνης να πραγματοποιεί ανάγνωση του

κειμένου από το έγγραφο όταν αυτό είναι ανοιχτό. Εάν θέλετε να παρεμποδίσετε

τέτοιες ενέργειες, βεβαιωθείτε ότι αυτή η επιλογή δεν είναι ενεργοποιημένη. 

· Επίπεδο κρυπτογράφησης: 

Η αναπτυσσόμενη λίστα Κρυπτογράφηση περιέχει επιλογές που κρυπτογραφούν

έγγραφα που προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης.

· Ο αλγόριθμος 128-bit AES είναι ένας αρκετά ισχυρός αλγόριθμος κρυπτογράφησης που

βασίζεται στο πρότυπο AES.

· Ο αλγόριθμος 256-bit AES είναι ένας ισχυρός αλγόριθμος κρυπτογράφησης που

βασίζεται στο πρότυπο AES.

Ορίστε μία από τις επιλογές από την αναπτυσσόμενη λίστα Κρυπτογράφηση. Όλα τα

περιεχόμενα του εγγράφου κρυπτογραφεί ολόκληρο το έγγραφο Όλα τα περιεχόμενα του

εγγράφου εκτός από τα μεταδεδομένα αφήνει τα δεδομένα του εγγράφου χωρίς

κρυπτογράφηση επιτρέποντας την ανάγνωσή τους.

Διαγραφή αντικειμένων και δεδομένων

Ενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή, εάν δεν θέλετε να διατηρήσετε διάφορα αντικείμενα που

περιέχονται στο έγγραφο PDF και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογή... για να επιλέξετε

τα αντικείμενα που δεν θέλετε να διατηρήσετε:

· Σχόλια και σημειώσεις

Δεν θα αποθηκεύονται σημειώματα, σημειώσεις, σχήματα και μπλοκ κειμένου.

· Συνδέσεις, πολυμέσα, ενέργειες, δέσμες εντολών και δεδομένα φόρμας

Δεν θα αποθηκεύονται αλληλεπιδραστικά στοιχεία.

· Σελιδοδείκτες

 Δεν θα αποθηκεύονται σελιδοδείκτες.

· Συνημμένα

Δεν θα αποθηκεύονται συνημμένα αρχεία.

Χρήση ενός μεγέθους χαρτιού για όλες τις εικόνες σελίδας

Εάν αυτή η επιλογή είναι απενεργοποιημένη, το αρχικό μέγεθος χαρτιού των εικόνων σελίδας θα

διατηρηθεί. Ενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή, εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε συγκεκριμένο

μέγεθος χαρτιού στο έγγραφο PDF σας.

Χρήση συμπίεσης MRC (απαιτείται OCR)
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Αυτή η επιλογή εφαρμόζει τον αλγόριθμο συμπίεσης MRC, ο οποίος μειώνει σημαντικά το μέγεθος

του αρχείου και διατηρεί την οπτική ποιότητα της εικόνας. 

 Η επιλογή Χρήση συμπίεσης MRC (απαιτείται OCR) είναι διαθέσιμη για έγγραφα PDF με

δυνατότητα αναζήτησης όταν η επιλογή Κείμενο κάτω από την εικόνα της σελίδας είναι

ενεργοποιημένη.

Εφαρμογή του ABBYY PreciseScan για εξομάλυνση χαρακτήρων σε εικόνες σελίδας

Ενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή, εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την τεχνολογία ABBYY

PreciseScan για να εξομαλύνετε τους χαρακτήρες στο έγγραφο. Κατά συνέπεια, οι χαρακτήρες δεν

θα φαίνονται παραμορφωμένοι ακόμη και όταν μεγεθύνετε τη σελίδα. 

Ρυθμίσεις PDF με δυνατότητα αναζήτησης

Αυτή η ομάδα επιλογών σάς επιτρέπει να αποφασίσετε ποια στοιχεία του εγγράφου PDF που

διαθέτετε θέλετε να αποθηκεύσετε. Ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζετε να

χρησιμοποιήσετε το έγγραφό σας, ορίστε μία από τις παρακάτω επιλογές: 

· Κείμενο και εικόνες μόνο

Αυτή η επιλογή αποθηκεύει μόνο το αναγνωρισμένο κείμενο και τις σχετικές εικόνες. Η

σελίδα θα υποστηρίζει πλήρως τη δυνατότητα αναζήτησης και το μέγεθος του αρχείου

PDF θα είναι μικρό. Η εμφάνιση του εγγράφου που προκύπτει μπορεί να διαφέρει

ελαφρώς από το πρωτότυπο 

· Κείμενο επάνω από την εικόνα της σελίδας

Αυτή η επιλογή αποθηκεύει το φόντο και τις εικόνες του αρχικού εγγράφου και τοποθετεί

το αναγνωρισμένο κείμενο επάνω από αυτά. Συνήθως, αυτός ο τύπος PDF απαιτεί

περισσότερο χώρο στο δίσκο από Κείμενο και εικόνες μόνο. Το έγγραφο PDF που

προκύπτει θα υποστηρίζει πλήρως τη δυνατότητα αναζήτησης. Σε ορισμένες περιπτώσεις,

η εμφάνιση του εγγράφου που προκύπτει μπορεί να διαφέρει ελαφρώς από το

πρωτότυπο. 

· Κείμενο κάτω από την εικόνα της σελίδας

Αυτή η επιλογή αποθηκεύει ολόκληρη τη σελίδα ως εικόνα και τοποθετεί το

αναγνωρισμένο κείμενο κάτω από αυτήν. Το επίπεδο κειμένου καθιστά δυνατή την

αναζήτηση του εγγράφου και την αντιγραφή κειμένου, ενώ οι εικόνες σελίδας

διασφαλίζουν ότι το έγγραφο φαίνεται σχεδόν το ίδιο με το πρωτότυπο.

Δημιουργία σελιδοδεικτών από κεφαλίδες

Ορίστε αυτή την επιλογή, εάν θέλετε να δημιουργήσετε έναν πίνακα περιεχομένων από τις

επικεφαλίδες του εγγράφου. 

Δημιουργία ετικετών PDF
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Ορίστε αυτή την επιλογή για να προσθέσετε ετικέτες PDF στο έγγραφο PDF που προκύπτει. 

Εκτός από κείμενο και εικόνες, τα αρχεία PDF μπορεί να περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τη

δομή του εγγράφου, όπως τα λογικά μέρη, εικόνες και πίνακες. Αυτές οι πληροφορίες

αποθηκεύονται σε ετικέτες PDF. Ένα αρχείο PDF με ετικέτες PDF μπορεί να αναδρομολογηθεί,

ώστε να ταιριάζει σε διαφορετικά μεγέθη οθόνης και θα εμφανίζεται σωστά σε φορητές

συσκευές. 

Γραμματοσειρές 

Όταν αποθηκεύετε κείμενα σε μορφή PDF, μπορείτε είτε να χρησιμοποιήσετε γραμματοσειρές

Adobe είτε τις γραμματοσειρές των Windows που είναι εγκαταστημένες στον υπολογιστή σας. Για

να καθορίσετε τη γραμματοσειρά που έχει οριστεί να χρησιμοποιηθεί, επιλέξτε ένα από τα

ακόλουθα στοιχεία από την αναπτυσσόμενη λίστα: 

· Χρήση προκαθορισμένων γραμματοσειρών

Στο αρχείο PDF θα χρησιμοποιηθούν γραμματοσειρές Adobe, για παράδειγμα: Times New

Roman, Arial, Courier New. 

· Χρήση γραμματοσειρών Windows

Στο αρχείο θα χρησιμοποιηθούν οι γραμματοσειρές των Windows που είναι

εγκατεστημένες στον υπολογιστή σας. 

Για να ενσωματώσετε γραμματοσειρές στο έγγραφο PDF, ενεργοποιήστε την επιλογή

Ενσωμάτωση γραμματοσειρών. Αυτή η επιλογή θα αυξήσει το μέγεθος του αρχείου εγγράφου,

αλλά το έγγραφο θα φαίνεται ίδιο σε όλους τους υπολογιστές.

 Η επιλογή Ενσωμάτωση γραμματοσειρών είναι διαθέσιμη μόνο για Κείμενο και εικόνες μόνο

και Κείμενο επάνω από την εικόνα της σελίδας έγγραφα PDF.

Διατήρηση των μεταδεδομένων των εγγράφων, για παράδειγμα συντάκτες και λέξεις-κλειδιά

Διατηρεί τα μεταδεδομένα  του εγγράφου όταν αποθηκεύεται σε μορφή PDF. Αυτή η επιλογή

είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.

Αν θέλετε να πραγματοποιήσετε αλλαγές στα μεταδεδομένα του εγγράφου, κάντε κλικ στο κουμπί

Επεξεργασία μεταδεδομένων..., προβείτε στις επιθυμητές αλλαγές και επιλέξτε OK.

Ρυθμίσεις DOC(X)/RTF/ODT

Είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες ρυθμίσεις: 

Διάταξη εγγράφου

125
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Επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση ανάλογα με το πώς σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το έγγραφο

εξόδου. 

1. Ακριβές αντίγραφο

Διατηρεί τη μορφοποίηση του πρωτότυπου εγγράφου. Αυτή η ρύθμιση συνιστάται για

έγγραφα με σύνθετες διατάξεις, όπως διαφημιστικά φυλλάδια. Σημειώστε, ωστόσο, ότι

περιορίζει την ικανότητα αλλαγής του κειμένου και της μορφοποίησης του εγγράφου

εξόδου. 

2. Αντίγραφο με δυνατότητα επεξεργασίας

Παράγει ένα έγγραφο στο οποίο η μορφοποίηση μπορεί να διαφέρει ελαφρώς από το

πρωτότυπο. Τα έγγραφα που δημιουργούνται με αυτή τη λειτουργία είναι εύκολα

επεξεργάσιμα. 

3. Μορφοποιημένο κείμενο

Διατηρεί τις παραγράφους αλλά όχι τις ακριβείς θέσεις των αντικειμένων στη σελίδα και

το διάστιχο. Το κείμενο που προκύπτει στοιχίζεται αριστερά. Κείμενα με γραφή από

δεξιά προς τα αριστερά στοιχίζονται δεξιά. 

 Τα κάθετα κείμενα θα γίνουν οριζόντια. 

4. Απλό κείμενο

Απορρίπτει τις περισσότερες επιλογές μορφοποίησης. Διατηρεί μόνο το στυλ

γραμματοσειράς, αν η Διατήρηση έντονης, πλάγιας και υπογραμμισμένης γραφής σε

απλό κείμενο επιλογή είναι ενεργοποιημένη.

Προεπιλεγμένο μέγεθος χαρτιού
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Μπορείτε να επιλέξετε το μέγεθος του χαρτιού που θα χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση σε

μορφή RTF, DOC, DOCX ή ODT από την αναπτυσσόμενη λίστα «Προεπιλεγμένο μέγεθος χαρτιού». 

Ρυθμίσεις εικόνας 

Τα έγγραφα που περιλαμβάνουν πολλές εικόνες μπορεί να έχουν πολύ μεγάλο μέγεθος. Η

ποιότητα των εικόνων και το μέγεθος του αρχείου που προκύπτει μπορούν να προσαρμοστούν

μέσω των επιλογών της αναπτυσσόμενης λίστας «Ρυθμίσεις εικόνας». Διατήρηση εικόνων.

Συμβουλή.  Για να αλλάξετε τις παραμέτρους αποθήκευσης των εικόνων, κάντε κλικ στο κουμπί

Προσαρμογή.... Καθορίστε τις επιθυμητές ρυθμίσεις στο Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις πλαίσιο

διαλόγου και κάντε κλικ στην επιλογή OK.

Ρυθμίσεις κειμένου 

· Διατήρηση κεφαλίδων, υποσέλιδων και αριθμών σελίδας

Διατηρεί τις κεφαλίδες, τα υποσέλιδα και τους αριθμούς σελίδων στο κείμενο εξόδου. 

· Διατήρηση αλλαγών γραμμής και ενωτικών

Διατηρεί την αρχική διάταξη των γραμμών κειμένου στο κείμενο εξόδου.  

· Διατήρηση αλλαγών σελίδας

Διατηρεί την αρχική διάταξη της σελίδας. 

· Διατήρηση αριθμών γραμμής

Διατηρεί την αρχική αρίθμηση γραμμών (εφόσον υπάρχει). Οι αριθμοί γραμμής

αποθηκεύονται σε ξεχωριστό πεδίο που διατηρείται αμετάβλητο όταν επεξεργάζεστε το

κείμενο. 

 Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη μόνο αν η Αντίγραφο με δυνατότητα

επεξεργασίας επιλογή είναι ενεργοποιημένη στην αναπτυσσόμενη λίστα Διάταξη

εγγράφου.

· Διατήρηση χρωμάτων κειμένου και φόντου

Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για να διατηρήσετε το χρώμα της γραμματοσειράς και

το χρώμα φόντου. 

· Διατήρηση έντονης, πλάγιας και υπογραμμισμένης γραφής σε απλό κείμενο

Διατηρεί τα στυλ γραμματοσειράς όταν η Απλό κείμενο επιλογή είναι ενεργοποιημένη

στην αναπτυσσόμενη λίστα Διάταξη εγγράφου.

 Εάν απενεργοποιήσετε την ανίχνευση κεφαλίδων, υποσέλιδων, του πίνακα περιεχομένων, των

αριθμημένων λιστών και των υποσημειώσεων στην OCR καρτέλα του Επιλογές πλαισίου διαλόγου

(για να ανοίξετε αυτό το πλαίσιο διαλόγου, κάντε κλικ Επιλογές... στο Εργαλεία μενού), αυτά τα

στοιχεία θα αποθηκευτούν ως σώμα κειμένου.

Χαρακτήρες χαμηλής αξιοπιστίας 
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Ενεργοποιήστε την Επισήμανση χαρακτήρων χαμηλής αξιοπιστίας επιλογή, αν σκοπεύετε να

επεξεργαστείτε το έγγραφο στο Microsoft Word αντί του παραθύρου Κείμενο στο πρόγραμμα

επεξεργασίας OCR του ABBYY FineReader. Όταν είναι επιλεγμένη αυτή η ρύθμιση, όλοι οι

χαρακτήρες χαμηλής αξιοπιστίας επισημαίνονται στο έγγραφο Microsoft Word. 

Συμβουλή.  Μπορείτε να αλλάξετε τη χρήση των χρωμάτων για χαρακτήρες χαμηλής αξιοπιστίας

στην καρτέλα Περιοχές\nκαι κείμενο στο πλαίσιο διαλόγου Επιλογές (για να ανοίξετε αυτό το

πλαίσιο διαλόγου, κάντε κλικ Επιλογές... στο Εργαλεία μενού).

Διατήρηση των μεταδεδομένων των εγγράφων, για παράδειγμα συντάκτες και λέξεις-κλειδιά

Διατηρεί τα μεταδεδομένα, όταν αποθηκεύετε το έγγραφο. Αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη

από προεπιλογή.

Αν θέλετε να πραγματοποιήσετε αλλαγές στα μεταδεδομένα του εγγράφου, κάντε κλικ στο

Επεξεργασία μεταδεδομένων... κουμπί, προβείτε στις επιθυμητές αλλαγές και κάντε κλικ στην

επιλογή OK.

Ρυθμίσεις XLS(X)

Είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες ρυθμίσεις: 

Διάταξη εγγράφου
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Επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση ανάλογα με το πώς σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το έγγραφο

εξόδου. 

1. Μορφοποιημένο κείμενο

Διατηρεί τις γραμματοσειρές, τα μεγέθη των γραμματοσειρών και τις παραγράφους,

αλλά δεν διατηρεί το ακριβές διάστιχο ή τις θέσεις των αντικειμένων στη σελίδα. Το

κείμενο που προκύπτει στοιχίζεται αριστερά. Κείμενα με γραφή από δεξιά προς τα

αριστερά στοιχίζονται δεξιά. 

 Τα κάθετα κείμενα θα γίνουν οριζόντια. 

2. Απλό κείμενο

Δεν διατηρεί τη μορφοποίηση. 

Ρυθμίσεις εικόνας 

Μπορείτε να αποθηκεύσετε εικόνες σε έγγραφα XLSX. Τα έγγραφα που περιλαμβάνουν πολλές

εικόνες μπορεί να έχουν πολύ μεγάλο μέγεθος. Η ποιότητα των εικόνων και το μέγεθος του

αρχείου που προκύπτει μπορεί να διορθωθεί μέσω των επιλογών την αναπτυσσόμενη λίστα

Διατήρηση εικόνων (μόνο XLSX).

Συμβουλή.  Για να αλλάξετε τις παραμέτρους αποθήκευσης των εικόνων, κάντε κλικ στο κουμπί

Προσαρμογή.... Επιλέξτε τις επιθυμητές ρυθμίσεις στο πλαίσιο διαλόγου Προσαρμοσμένες

ρυθμίσεις και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Ρυθμίσεις κειμένου 

· Διατήρηση κεφαλίδων και υποσέλιδων

Ενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή, εάν θέλετε να διατηρήσετε το κείμενο των κεφαλίδων

και των υποσέλιδων. Εάν αυτή η επιλογή είναι απενεργοποιημένη, δεν θα πρέπει να

διατηρούνται κεφαλίδες και υποσέλιδα.

· Παράβλεψη κειμένου εκτός πινάκων

Αποθηκεύει μόνο τους πίνακες και αγνοεί τα υπόλοιπα. 

· Μετατροπή αριθμητικών τιμών σε αριθμούς

Μετατρέπει τους αριθμούς στη μορφή "Αριθμοί" στο έγγραφο XLSX. Το Microsoft Excel

μπορεί να πραγματοποιήσει αριθμητικές πράξεις σε αυτά τα κελιά. 

· Δημιουργία ξεχωριστού φύλλου για κάθε σελίδα (μόνο XLSX)

Ορίστε αυτή την επιλογή, για να αποθηκεύσετε σελίδες από το έγγραφο προέλευσης ως

ξεχωριστά φύλλα εργασίας. 

Διατήρηση των μεταδεδομένων των εγγράφων, για παράδειγμα συντάκτες και λέξεις-κλειδιά
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Διατηρεί τα μεταδεδομένα, όταν αποθηκεύετε το έγγραφο. Αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη

από προεπιλογή.

Αν θέλετε να κάνετε αλλαγές στα μεταδεδομένα του εγγράφου, κάντε κλικ στο κουμπί

Επεξεργασία μεταδεδομένων... προβείτε στις επιθυμητές αλλαγές και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Ρυθμίσεις PPTX

Είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες ρυθμίσεις: 

Ρυθμίσεις εικόνας

Τα έγγραφα που περιλαμβάνουν πολλές εικόνες μπορεί να έχουν πολύ μεγάλο μέγεθος. Η

ποιότητα των εικόνων και το μέγεθος του αρχείου που προκύπτει μπορεί να διορθωθεί μέσω των

επιλογών στην Διατήρηση εικόνων αναπτυσσόμενη λίστα.

Συμβουλή.  Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις αποθήκευσης των εικόνων, κάντε κλικ στο κουμπί 

Προσαρμογή.... Στο Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις πλαίσιο διαλόγου επιλέξτε τις επιθυμητές

ρυθμίσεις και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Ρυθμίσεις κειμένου 

· Διατήρηση κεφαλίδων και υποσέλιδων

Διατηρεί τις κεφαλίδες και τα υποσέλιδα στο έγγραφο εξόδου. 

· Διατήρηση αλλαγών γραμμής

Διατηρεί την αρχική διάταξη των γραμμών κειμένου. Διαφορετικά, το έγγραφο εξόδου θα

έχει μία μόνο γραμμή στην οποία θα περιέχεται όλο το κείμενο. 

· Συρρίκνωση κειμένου σε υπερχείλιση

Μειώνει το μέγεθος γραμματοσειράς του κειμένου, εάν το κείμενο δεν χωράει σε ένα

μπλοκ κειμένου.

Διατήρηση των μεταδεδομένων των εγγράφων, για παράδειγμα συντάκτες και λέξεις-κλειδιά

Διατηρεί τα μεταδεδομένα, όταν αποθηκεύετε το έγγραφο. Αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη

από προεπιλογή.

Αν θέλετε να πραγματοποιήσετε αλλαγές στα μεταδεδομένα του εγγράφου, κάντε κλικ στο κουμπί

Επεξεργασία μεταδεδομένων..., προβείτε στις επιθυμητές αλλαγές και κάντε κλικ στο κουμπί OK.



345

ABBYY® FineReader PDF 15 Εγχειρίδιο χρήσης

Ρυθμίσεις CSV

Είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες ρυθμίσεις: 

Ρυθμίσεις κειμένου

· Παράβλεψη κειμένου εκτός πινάκων

Αποθηκεύει μόνο τους πίνακες και αγνοεί τα υπόλοιπα. 

· Εισαγωγή χαρακτήρα αλλαγής σελίδας (#12) ως διαχωριστικό σελίδας

Αποθηκεύει την αρχική διάταξη της σελίδας. 

Διαχωριστικό

Ορίζει τον χαρακτήρα που θα χρησιμοποιείται για τον διαχωρισμό των στηλών δεδομένων στο

αρχείο CSV εξόδου. 

Κωδικοποίηση

Το ABBYY FineReader εντοπίζει την κωδικοσελίδα  αυτόματα. Για να αλλάξετε την κωδικοσελίδα,

επιλέξτε την επιθυμητή κωδικοσελίδα από την αναπτυσσόμενη λίστα στην περιοχή

Κωδικοποίηση.

Διατήρηση των μεταδεδομένων των εγγράφων, για παράδειγμα συντάκτες και λέξεις-κλειδιά

Διατηρεί τα μεταδεδομένα, όταν αποθηκεύετε το έγγραφο. Αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη

από προεπιλογή.

Αν θέλετε να πραγματοποιήσετε αλλαγές στα μεταδεδομένα του εγγράφου, κάντε κλικ στο

Επεξεργασία μεταδεδομένων... κουμπί, προβείτε στις επιθυμητές αλλαγές και κάντε κλικ στο

στοιχείο OK.

Ρυθμίσεις TXT

Είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες ρυθμίσεις: 

Διάταξη εγγράφου

414
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Επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση ανάλογα με το πώς σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το έγγραφο

εξόδου. 

1. Μορφοποιημένο κείμενο

Διατηρεί τις παραγράφους, αλλά όχι τις ακριβείς θέσεις των αντικειμένων και το

διάστιχο. Επιπλέον, χρησιμοποιούνται κενά διαστήματα για την αναπαραγωγή εσοχών

παραγράφου και πινάκων. Το κείμενο που προκύπτει στοιχίζεται αριστερά. Κείμενα με

γραφή από δεξιά προς τα αριστερά στοιχίζονται δεξιά. 

 Τα κάθετα κείμενα θα γίνουν οριζόντια. 

2. Απλό κείμενο

Δεν διατηρεί τη μορφοποίηση. 

Ρυθμίσεις κειμένου

· Διατήρηση αλλαγών γραμμής

Διατηρεί την αρχική διάταξη των γραμμών κειμένου. Όταν δεν είναι ενεργοποιημένη

αυτή η επιλογή, κάθε παράγραφος θα αποθηκευτεί ως μία γραμμή κειμένου. 

· Εισαγωγή χαρακτήρα αλλαγής σελίδας (#12) ως αλλαγή σελίδας

Αποθηκεύει την αρχική διάταξη της σελίδας. 

· Χρήση κενής γραμμής ως διαχωριστικό παραγράφου

Χωρίζει τις παραγράφους με κενές γραμμές. 

· Διατήρηση κεφαλίδων και υποσέλιδων

Διατηρεί τις κεφαλίδες και τα υποσέλιδα στο έγγραφο εξόδου. 

Κωδικοποίηση

Το ABBYY FineReader εντοπίζει την κωδικοσελίδα  αυτόματα. Για να αλλάξετε την κωδικοσελίδα,

επιλέξτε την επιθυμητή κωδικοσελίδα από την αναπτυσσόμενη λίστα στην περιοχή

Κωδικοποίηση.

Διατήρηση των μεταδεδομένων των εγγράφων, για παράδειγμα συντάκτες και λέξεις-κλειδιά

Διατηρεί τα μεταδεδομένα, όταν αποθηκεύετε το έγγραφο. Αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη

από προεπιλογή.

Αν θέλετε να πραγματοποιήσετε αλλαγές στα μεταδεδομένα του εγγράφου, κάντε κλικ στο κουμπί

Επεξεργασία μεταδεδομένων... προβείτε στις επιθυμητές αλλαγές και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Ρυθμίσεις HTML

Είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες ρυθμίσεις: 

Διάταξη εγγράφου

414
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Επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση ανάλογα με το πώς σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το έγγραφο

εξόδου. 

· Ευέλικτη διάταξη

Διατηρεί τη μορφοποίηση του πρωτοτύπου. Το έγγραφο HTML που προκύπτει μπορεί να

υποστεί εύκολα επεξεργασία. 

· Μορφοποιημένο κείμενο

Διατηρεί τις γραμματοσειρές, τα μεγέθη και τα στυλ των γραμματοσειρών καθώς και τις

παραγράφους, αλλά δεν διατηρεί το ακριβές διάστιχο ή τις θέσεις των αντικειμένων στη

σελίδα. Το κείμενο που προκύπτει στοιχίζεται αριστερά. Κείμενα με γραφή από δεξιά προς

τα αριστερά στοιχίζονται δεξιά. 

 Τα κάθετα κείμενα θα γίνουν οριζόντια. 

· Απλό κείμενο

Δεν διατηρεί τη μορφοποίηση. 

Ρυθμίσεις εικόνας 

Τα έγγραφα που περιλαμβάνουν πολλές εικόνες μπορεί να έχουν πολύ μεγάλο μέγεθος. Η

ποιότητα των εικόνων και το μέγεθος του αρχείου που προκύπτει μπορεί να διορθωθεί μέσω των

επιλογών στην αναπτυσσόμενη λίστα Διατήρηση εικόνων.

Συμβουλή.  Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις αποθήκευσης των εικόνων, κάντε κλικ στην επιλογή

Προσαρμογή.... Στο πλαίσιο διαλόγου Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις επιλέξτε τις επιθυμητές

ρυθμίσεις και κάντε κλικ στην επιλογή OK.

Ρυθμίσεις κειμένου 

· Διατήρηση αλλαγών γραμμής

Διατηρεί την αρχική διάταξη των γραμμών κειμένου. Εάν αυτή η επιλογή είναι

απενεργοποιημένη, το έγγραφο εξόδου θα έχει μία μόνο γραμμή που θα περιέχει όλο το

κείμενο.

· Διατήρηση χρωμάτων κειμένου και φόντου

Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για να διατηρήσετε το χρώμα της γραμματοσειράς και

το χρώμα φόντου. 

· Διατήρηση κεφαλίδων και υποσέλιδων

Διατηρεί τις κεφαλίδες και τα υποσέλιδα στο έγγραφο εξόδου. 

Κωδικοποίηση
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Το ABBYY FineReader εντοπίζει την κωδικοσελίδα  αυτόματα. Για να αλλάξετε την κωδικοσελίδα,

επιλέξτε την επιθυμητή κωδικοσελίδα από την αναπτυσσόμενη λίστα στην περιοχή

Κωδικοποίηση.

Ρυθμίσεις βιβλίου

Εάν θέλετε να μετατρέψετε ένα έντυπο βιβλίο σε μορφή HTML, ενεργοποιήστε την επιλογή

Δημιουργία πίνακα περιεχομένων και χρήση του για διαίρεση του βιβλίου σε αρχεία. Το

βιβλίο μπορεί να χωριστεί σε κεφάλαια με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

· Αυτόματη δημιουργία αρχείων με βάση τις επικεφαλίδες

Το ABBYY FineReader PDF 15 θα χωρίσει αυτόματα το έγγραφο σε τμήματα περίπου ίσου

μεγέθους, θα τα αποθηκεύσει ως ξεχωριστά αρχεία HTML και θα δημιουργήσει εκ νέου

συνδέσμους σε αυτά στον πίνακα περιεχομένων. 

· Δημιουργία αρχείων με βάση τις επικεφαλίδες του επιπέδου 1

Το ABBYY FineReader PDF 15 θα χωρίσει αυτόματα το έγγραφο σε ξεχωριστά αρχεία

HTML, χρησιμοποιώντας τις επικεφαλίδες υψηλότερου επιπέδου. 

· Δημιουργία αρχείων με βάση τις επικεφαλίδες του επιπέδου 2

Το ABBYY FineReader PDF 15 θα χωρίσει αυτόματα το έγγραφο σε ξεχωριστά αρχεία

HTML, χρησιμοποιώντας τις επικεφαλίδες υψηλότερου επιπέδου και τις επικεφαλίδες στο

επόμενο επίπεδο.

Διατήρηση των μεταδεδομένων των εγγράφων, για παράδειγμα συντάκτες και λέξεις-κλειδιά

Διατηρεί τα μεταδεδομένα, όταν αποθηκεύετε το έγγραφο. Αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη

από προεπιλογή.

Αν θέλετε να πραγματοποιήσετε αλλαγές στα μεταδεδομένα του εγγράφου, κάντε κλικ στο κουμπί

Επεξεργασία μεταδεδομένων... προβείτε στις επιθυμητές αλλαγές και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Ρυθμίσεις EPUB/FB2

Είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες ρυθμίσεις: 

Διάταξη εγγράφου

414
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Επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση ανάλογα με το πώς σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το έγγραφο

εξόδου. 

· Μορφοποιημένο κείμενο

Διατηρεί τις παραγράφους, αλλά όχι τις ακριβείς θέσεις των αντικειμένων και το διάστιχο.

Το κείμενο που προκύπτει στοιχίζεται αριστερά. Κείμενα με γραφή από δεξιά προς τα

αριστερά στοιχίζονται δεξιά. 

 Τα κάθετα κείμενα θα γίνουν οριζόντια. 

 Τα στυλ γραμματοσειράς θα διατηρηθούν μόνο στη μορφή EPUB.

· Απλό κείμενο

Δεν διατηρεί τη μορφοποίηση. 

Εάν αποθηκεύετε σε μορφή EPUB, μπορείτε να διατηρήσετε τις γραμματοσειρές, επιλέγοντας την

επιλογή Μορφοποιημένο κείμενο από την αναπτυσσόμενη λίστα Διάταξη εγγράφου και

ενεργοποιώντας την επιλογή Διατήρηση γραμματοσειρών και μεγεθών γραμματοσειράς (μόνο

EPUB) παρακάτω. Ενεργοποιήστε την επιλογή Ενσωμάτωση γραμματοσειρών για να

ενσωματώσετε τις γραμματοσειρές του εγγράφου στο ηλεκτρονικό βιβλίο που προκύπτει.

 Ορισμένες συσκευές και λογισμικό δεν εμφανίζουν ενσωματωμένες γραμματοσειρές.

Δημιουργία εξωφύλλου

Ενεργοποιήστε την επιλογή Χρήση της πρώτης σελίδας ως εξωφύλλουηλεκτρονικού βιβλίου αν

θέλετε να χρησιμοποιήσετε την πρώτη σελίδα του εγγράφου ως εξώφυλλό του.

Ρυθμίσεις εικόνας 

Τα έγγραφα που περιλαμβάνουν πολλές εικόνες μπορεί να έχουν πολύ μεγάλο μέγεθος. Η

ποιότητα των εικόνων και το μέγεθος του αρχείου που προκύπτει μπορεί να διορθωθεί μέσω των

επιλογών στην Διατήρηση εικόνων αναπτυσσόμενη λίστα.

Συμβουλή.  Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις αποθήκευσης των εικόνων, κάντε κλικ στην επιλογή

Προσαρμογή.... Στο πλαίσιο διαλόγου Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις επιλέξτε τις επιθυμητές

ρυθμίσεις και κάντε κλικ στην επιλογή OK.

Ρυθμίσεις EPUB

Μπορείτε να επιλέξετε την έκδοση της μορφής EPUB που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. 

Διατήρηση των μεταδεδομένων των εγγράφων, για παράδειγμα συντάκτες και λέξεις-κλειδιά

Διατηρεί τα μεταδεδομένα, όταν αποθηκεύετε το έγγραφο. Αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη

από προεπιλογή.

Αν θέλετε να πραγματοποιήσετε αλλαγές στα μεταδεδομένα του εγγράφου, κάντε κλικ στο

Επεξεργασία μεταδεδομένων... κουμπί, προβείτε στις επιθυμητές αλλαγές και επιλέξτε OK.
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Ρυθμίσεις DjVu

Είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες ρυθμίσεις: 

Λειτουργία αποθήκευσης

Ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζετε να χρησιμοποιήσετε το έγγραφό σας, ορίστε μία

από τις παρακάτω επιλογές: 

· Κείμενο κάτω από την εικόνα της σελίδας

Αυτή η επιλογή αποθηκεύει ολόκληρη τη σελίδα ως εικόνα και τοποθετεί το

αναγνωρισμένο κείμενο κάτω από αυτήν. Κατ' αυτόν τον τρόπο, προκύπτει ένα έγγραφο

DjVu με δυνατότητα αναζήτησης, το οποίο έχει σχεδόν την ίδια εμφάνιση με το

πρωτότυπο. 

· Μόνο εικόνα σελίδας

Αυτή η επιλογή αποθηκεύει την ακριβή εικόνα της σελίδας. Το έγγραφο εξόδου έχει

σχεδόν ίδια εμφάνιση με το πρωτότυπο, αλλά το κείμενο στο έγγραφο δεν υποστηρίζει

δυνατότητα αναζήτησης. 

Ρυθμίσεις εικόνας 

Τα έγγραφα που περιλαμβάνουν πολλές εικόνες μπορεί να έχουν πολύ μεγάλο μέγεθος. Η

ποιότητα των εικόνων και το μέγεθος του αρχείου που προκύπτει μπορεί να διορθωθεί μέσω των

επιλογών στην Ποιότητα εικόνας αναπτυσσόμενη λίστα.

Συμβουλή.  Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις αποθήκευσης των εικόνων, κάντε κλικ στο κουμπί

Προσαρμογή.... Στο Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις πλαίσιο διαλόγου επιλέξτε τις επιθυμητές

ρυθμίσεις και κάντε κλικ στην επιλογή OK.

Πολλαπλά επίπεδα

Η μορφή DjVu χρησιμοποιεί μια ειδική τεχνική συμπίεσης που διαχωρίζει μια εικόνα σελίδας σε

επίπεδα και εφαρμόζει διαφορετικές μεθόδους συμπίεσης σε καθένα από αυτά. Από προεπιλογή,

το ABBYY FineReader προσδιορίζει αυτόματα αν πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε μια σελίδα συμπίεση

πολλαπλών επιπέδων (δηλ. η επιλογή Πολλαπλά επίπεδα έχει οριστεί σε Αυτόματο). Ορίστε την

επιλογή Πολλαπλά επίπεδα σε Πάντα ενεργό αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη συμπίεση

πολλαπλών επιπέδων σε όλες τις σελίδες ή Πάντα ανενεργό αν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη

συμπίεση πολλαπλών επιπέδων.

Διατήρηση των μεταδεδομένων των εγγράφων, για παράδειγμα συντάκτες και λέξεις-κλειδιά

Διατηρεί τα μεταδεδομένα, όταν αποθηκεύετε το έγγραφο. Αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη

από προεπιλογή.

Αν θέλετε να πραγματοποιήσετε αλλαγές στα μεταδεδομένα του εγγράφου, κάντε κλικ στο

Επεξεργασία μεταδεδομένων... κουμπί, προβείτε στις επιθυμητές αλλαγές και κάντε κλικ στην

επιλογή OK.
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Υποστηριζόμενες γλώσσες OCR και σύγκρισης εγγράφων

Το ABBYY FineReader PDF 15 υποστηρίζει 201 γλώσσες οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων:

· Φυσικές γλώσσες

· Τεχνητές γλώσσες

· Επίσημες γλώσσες

 Οι υποστηριζόμενες γλώσσες ενδέχεται να διαφέρουν μεταξύ των διαφόρων εκδόσεων του

προϊόντος.

Φυσικές γλώσσες

· Αμπχαζίας

· Άβαρ

· Αγκούλ

· Adyghe

· Αζερμπαϊτζανί (Κυριλλικά), Αζερμπαϊτζανί (Λατινικά)**

· Αϋμάρα

· Αλβανικά

· Αλταϊκά

· Φωνητική μεταγραφή Αγγλικών

· Αγγλικά*, **

· Αραβικά (Σαουδικής Αραβίας)

· Αρμενικά (Ανατολικά, Δυτικά, Γκραμπάρ)*

· Αφρικάανς

· Ναχουάτλ

· Βασκικά

· Μπασκίρ*, **

· Λευκορωσίας

· Μπέμπα

· Blackfoot

351
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· Βουλγαρικά*, **

· Βρετονικά

· Bugotu

· Μπουριάτ

· Ουαλικά

· Ουγγρικά*, **

· Γουόλοφ

· Βιετναμέζικα*, **

· Χαβάης

· Gagauz

· Γαλικιανά

· Γκάντα

· Ελληνικά*, **

· Γκουαράνι

· Κάουι

· Σκωτικά Γαελικά

· Ντακότα

· Dargwa

· Δανικά*, **

· Tun

· Dungan

· Ζουλού

· Εβραϊκά*

· Γίντις

· Ingush

· Ινδονησίας*, **
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· Ιρλανδικά

· Ισλανδικά

· Ισπανικά*, **

· Ιταλικά*, **

· Kabardian

· Καζακστάν

· Καλμίκ

· Καρακαλπάκ

· Καρατσάι-μπαλκάρ

· Καταλανικά*,**

· Κασούμπ

· Κέτσουα (Βολιβίας)

· Κικούγιου

· Κιργκίζ

· Απλοποιημένα Κινέζικα**, Παραδοσιακά Κινέζικα

· Κονγκολέζικα

· Κορεατικά, Κορεατικά (Χάνγκουλ)

· Κορσικά

· Koryak

· Ξόσα

· Κπέλε

· Κρου

· Ταταρικά Κριμαίας

· Kumyk

· Κουρδικά

· Lak
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· Λατινικά*

· Λετονικά*, **

· Lezgi

· Λιθουανικά*, **

· Λούμπα

· Σόρμπιαν

· Μάγια

· ΠΓΔΜ

· Μαλαγκάσι

· Μαλέι (Μαλαισίας)

· Μαλίνκε

· Μαλτέζικα

· Μάνσι

· Μαορί

· Μάρι

· Μινανγκαμπάου

· Μοχόκ

· Ρουμανικά (Μολδαβίας)

· Μογγολικά

· Μορδιβινιακά

· Μιάο

· Γερμανικά (Λουξεμβούργου)

· Γερμανικά**, Γερμανικά (Νέα Γραφή)*,**

· Nenets

· Nivkh

· Ολλανδικά**, Ολλανδικά (Βελγίου)*, **
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· Nogay

· Νορβηγικά (Νινόρσκ)**, Νορβηγικά (Μπόκμαλ)*, **

· Nyanja

· Οζιβίγουε

· Οσετίας

· Παπιαμέντο

· Πολωνικά*, **

· Πορτογαλικά**, Πορτογαλικά (Βραζιλίας)*, **

· Οξιτανικά

· Ρετο-Ρομανική

· Ρουάντα

· Ρουμανικά*, **

· Ρούντι

· Ρωσικά*, **

· Ρωσικά (Παλαιά Γραφή)

· Ρωσικά με σημεία τονισμού

· Σάμι (Λαπωνικά)

· Σαμόας

· Ζάποτεκ

· Σουάζι

· Κεμπουάνο

· Σελκούπ

· Σερβικά (Κυριλλικά), Σερβικά (Λατινικά)

· Σλοβακικά*, **

· Σλοβενικά*, **

· Σομαλίας
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· Σουαχίλι

· Σόντα

· Ταμπασαράν

· Τάγκαλογκ

· Τατζικιστάν

· Ταϊτής

· Ταϋλανδέζικα*

· Ταταρικά*, **

· Tok Pisin

· Τόνγκα

· Τσουάνα

· Τουβίνιαν

· Τουρκικά*, **

· Τουρκμενιστάν (Κυριλλικά), Τουρκμενιστάν (Λατινικά)

· Ουντμούρτ

· Γιουγκούρ (Κυριλλικά), Γιουγκούρ (Λατινικά)

· Ουζμπεκικά (Κυριλλικά), Ουζμπεκικά (Λατινικά)

· Ουκρανικά*, **

· Φαρόε

· Φίτζι

· Φινλανδικά*, **

· Γαλλικά*, **

· Φρίζιαν

· Φριούλιαν

· Khakass

· Hani
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· Khanty

· Χάουσα

· Κροατικά*, **

· Jingpo

· Ρομανί

· Χαμόρο

· Τσετσενικά

· Τσέχικα*, **

· Τσούβας

· Τσουκίζι

· Σουηδικά*, **

· Σόνα

· Evenki

· Even

· Εσκιμό (Κυριλλικά), Εσκιμό (Λατινικά)

· Εσθονικά*, **

· Σόθο

· Γιακούτ

· Ιαπωνικά

· Αρχαία Αγγλική Γλώσσα*

· Αρχαία Γαλλική Γλώσσα*

· Αρχεία Γερμανική Γλώσσα*

· Αρχαία Ιταλική Γλώσσα*

· Αρχαία Ισπανική Γλώσσα*

· Λετονικά Γοτθικά
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Τεχνητές γλώσσες

· Ίντο

· Ιντερλίνγκουα

· Οξιντένταλ

· Εσπεράντο

Επίσημες γλώσσες

· Basic

· C/C++

· COBOL

· Fortran

· Java

· Pascal

· Απλοί μαθηματικοί τύποι

· Ψηφία

 Για να μάθετε ποιες γραμματοσειρές απαιτούνται για την προβολή των χαρακτήρων μιας

συγκεκριμένης γλώσσας, ανατρέξτε στην ενότητα Γραμματοσειρές που απαιτούνται για τη σωστή

εμφάνιση των κειμένων σε υποστηριζόμενες γλώσσες .

*Λεξικά είναι διαθέσιμα για αυτή τη γλώσσα, παρέχοντας στο ABBYY FineReader τη δυνατότητα να

αναγνωρίζει χαμηλής αξιοπιστίας αναγνωρισμένους χαρακτήρες και να εντοπίζει ορθογραφικά

σφάλματα σε κείμενα που έχουν συνταχθεί σε αυτή τη γλώσσα. 

** Γλώσσα σύγκρισης εγγράφων. Το ABBYY FineReader μπορεί να συγκρίνει έγγραφα που έχουν

γραφτεί σε 37 γλώσσες. Δείτε επίσης:  Σύγκριση εγγράφων του ABBYY .

384
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Υποστηριζόμενες μορφές εγγράφων

Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει τις μορφές που υποστηρίζονται από το ABBYY FineReader PDF

15.

Μορφή
Επέκταση

αρχείου

Μορφές εισόδου

για το

πρόγραμμα

επεξεργασίας

OCR

Μορφές εισόδου

για το

πρόγραμμα

επεξεργασίας PDF

/ για το Σύγκριση

εγγράφων του

ABBYY

Μορφές

αποθήκευσης

Έγγραφο PDF *.pdf + + +

Μορφές επεξεργάσιμου κειμένου

Έγγραφο του

Microsoft Word

*.doc, *.docx - + +

Βιβλίο εργασίας

του Microsoft Excel

97-2003

*.xls, *.xlsx - + +

Παρουσίαση του

Microsoft

PowerPoint

*.pptx - + +

*.ppt - + -

Σχεδίαση του

Microsoft Visio

*.vsd, *.vsdx - + / - -

Έγγραφο HTML *.htm, *.html - + +

Μορφή

εμπλουτισμένου

κειμένου

*.rtf - + +

Έγγραφο κειμένου *.txt - + +

Αρχείο τιμών

διαχωρισμένων με

κόμματα Microsoft

Office Excel

*.csv - - +



360

ABBYY® FineReader PDF 15 Εγχειρίδιο χρήσης

Κείμενο

OpenDocument

*.odt - + +

*.ods - + -

*.odp - + -

Έγγραφο FB2 *.fb2 - - +

Έγγραφο EPUB *.epub - - +

Μη επεξεργάσιμες μορφές

XPS (απαιτείται

Microsoft .NET

Framework 4)

*.xps + + -

Έγγραφο DjVu *.djvu, *.dj v + + +

Εικόνες

JPEG *.jpg, *.jpeg + + +

JPEG 2000 *.jp2, *.j2k, *.jpf,

*.jpx, *.jpc

+ + +

PNG *.png + + +

TIFF *.tiff, *.tif + + +

BMP *.bmp, *.dib, *.rle + + +

GIF *.gif + + -

JBIG2 *.jbig2, *.jb2 + + +

PCX *.dcx, *.pcx + + +

 Για να μπορέσετε να επεξεργαστείτε κείμενα σε μια συγκεκριμένη μορφή, πρέπει να διαθέτετε

την κατάλληλη έκδοση του Microsoft Office ή Apache OpenOffice εγκατεστημένη στον υπολογιστή

σας.

 Το Σύγκριση εγγράφων του ABBYY μπορεί να αποθηκεύσει αποτελέσματα σύγκρισης στις

ακόλουθες μορφές:
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· Έγγραφο PDF (*.pdf)

Για να προβάλλετε τα αρχεία PDF, πρέπει να έχετε μια εφαρμογή προβολής PDF

εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας. Για να δείτε τη λίστα των διαφορών, ανοίξτε το

παράθυρο Σχόλια.

· Έγγραφο του Microsoft Word (*.docx)

 Εάν τα μεταδεδομένα ενός εγγράφου περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση με το

πρότυπο PDF/A ή PDF/UA, αυτό θα εμφανίζεται στο παράθυρο Ιδιότητες εγγράφου.
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Χαρακτηριστικά εγγράφου που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη

πριν από την οπτική αναγνώριση χαρακτήρων

Η ποιότητα των εικόνων έχει σημαντικές επιπτώσεις στην ποιότητα της οπτικής αναγνώρισης

χαρακτήρων. Σε αυτή την ενότητα περιγράφονται οι παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται

υπόψη πριν από την αναγνώριση των εικόνων:

· Γλώσσες OCR

· Τύπος εκτύπωσης

· Ποιότητα εκτύπωσης

· Έγχρωμη λειτουργία

Γλώσσες OCR

Το ABBYY FineReader μπορεί να αναγνωρίσει μονόγλωσσα και πολύγλωσσα έγγραφα (π.χ.

γραμμένα σε δύο ή περισσότερες γλώσσες). Για πολύγλωσσα έγγραφα, θα πρέπει να επιλέξετε

διάφορες γλώσσες OCR.

Για να επιλέξετε γλώσσες OCR, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές  > Γλώσσες και επιλέξτε μία από

τις παρακάτω ρυθμίσεις:

· Αυτόματη επιλογή γλωσσών για OCR από την παρακάτω λίστα

Το ABBYY FineReader επιλέγει αυτόματα τις κατάλληλες γλώσσες από τη λίστα γλωσσών

που καθορίζονται από τον χρήστη. Για να επεξεργαστείτε τη λίστα των γλωσσών:

1. Βεβαιωθείτε ότι η επιλογή Αυτόματη επιλογή γλωσσών για OCR από την

παρακάτω λίστα είναι ενεργοποιημένη.

2. Κάντε κλικ στο κουμπί Ορισμός....

3. Στο πλαίσιο διαλόγου Γλώσσες επιλέξτε τη γλώσσα που επιθυμείτε και κάντε κλικ στο

κουμπί OK.

4. Στο πλαίσιο διαλόγου Επιλογές κάντε κλικ στο κουμπί OK.

· Μη αυτόματος προσδιορισμός γλωσσών για το OCR

Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση, εάν η γλώσσα που χρειάζεστε δεν εμφανίζεται στη λίστα.

Στο παρακάτω πλαίσιο διαλόγου, καθορίστε μία ή περισσότερες γλώσσες. Αν χρησιμοποιείτε

έναν συγκεκριμένο γλωσσικό συνδυασμό, μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα ομάδα  για

αυτές τις γλώσσες.

Εάν μια γλώσσα δεν περιλαμβάνεται στη λίστα, τότε είτε:
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1. Δεν υποστηρίζεται από το ABBYY FineReader, είτε

 Για μια ολοκληρωμένη λίστα των υποστηριζόμενων γλωσσών, ανατρέξτε στην

ενότητα Υποστηριζόμενες γλώσσες για οπτική αναγνώριση χαρακτήρων .

2. Δεν υποστηρίζεται από την έκδοση του προϊόντος σας.

 Μπορείτε να δείτε την πλήρη λίστα των γλωσσών που είναι διαθέσιμες στην έκδοση

του προϊόντος σας στο πλαίσιο διαλόγου  Άδειες χρήσης (κάντε κλικ στο κουμπί

Βοήθεια > Σχετικά > Πληροφορίες Άδειας Χρήσης για να ανοίξετε αυτό το πλαίσιο

διαλόγου).

Επιπλέον της χρήσης ενσωματωμένων γλωσσών και ομάδων γλωσσών, μπορείτε να

δημιουργήσετε τις δικές σας γλώσσες και ομάδες.Δείτε επίσης:  Εάν το πρόγραμμα δεν

αναγνωρίζει ορισμένους χαρακτήρες .

Τύπος εκτύπωσης

Τα έγγραφα ενδέχεται να έχουν εκτυπωθεί σε διάφορες συσκευές, όπως γραφομηχανές και

συσκευές φαξ. Η ποιότητα της οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα

με τον τρόπο εκτύπωσης του εγγράφου. Μπορείτε να βελτιώσετε την ποιότητα OCR, επιλέγοντας

τον σωστό τύπο εκτύπωσης στο πλαίσιο διαλόγου Επιλογές .

Για τα περισσότερα έγγραφα, το πρόγραμμα θα εντοπίσει αυτόματα τον τύπο εκτύπωσης τους. Για

αυτόματο εντοπισμό του τύπου εκτύπωσης, η επιλογή Αυτόματο πρέπει να είναι ενεργοποιημένη

στην ομάδα επιλογών Τύπος εγγράφου στο πλαίσιο διαλόγου Επιλογές (κάντε κλικ στο κουμπί

Εργαλεία > Επιλογές... > OCR για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτές τις επιλογές). Μπορείτε να

επεξεργαστείτε ένα έγγραφο σε έγχρωμη ή σε ασπρόμαυρη λειτουργία.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε με μη αυτόματο τρόπο τον τύπο εκτύπωσης όπως απαιτείται.

Παράδειγμα δακτυλογραφημένου κειμένου. Όλα τα γράμματα είναι ίδιου πλάτους

(συγκρίνετε, για παράδειγμα το "ω" και το "τ"). Για κείμενα αυτού του τύπου,

επιλέξτε Γραφομηχανή.

Παράδειγμα κειμένου που παράγεται από μια συσκευή φαξ. Όπως μπορείτε να δείτε

στο παράδειγμα, τα γράμματα δεν είναι καθαρά σε ορισμένα σημεία. Επίσης,

υπάρχουν παράσιτα και παραμορφώσεις. Για κείμενα αυτού του τύπου, επιλέξτε

Φαξ.

Μετά την αναγνώριση δακτυλογραφημένων κειμένων ή φαξ, επιλέξτε Αυτόματο πριν να

επεξεργαστείτε συνήθη έντυπα έγγραφα.

Ποιότητα εκτύπωσης
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Τα έγγραφα χαμηλής ποιότητας με "παράσιτα" (εμφάνιση τυχαίων μαύρων κουκκίδων ή κηλίδων),

με θολωμένα ή ανομοιόμορφα γράμματα ή με παραμορφωμένες γραμμές και μετατοπισμένα

περιγράμματα πινάκων ενδέχεται να απαιτούν συγκεκριμένες ρυθμίσεις σάρωσης.

Φαξ Εφημερίδα

Τα κακής ποιότητας έγγραφα σαρώνονται καλύτερα σε κλίμακα του γκρι . Κατά τη σάρωση σε

κλίμακα του γκρι, το πρόγραμμα θα επιλέξει τη βέλτιστη τιμή φωτεινότητας  αυτόματα.

Η λειτουργία σάρωσης στην κλίμακα του γκρι διατηρεί περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα

γράμματα στο σαρωμένο κείμενο για καλύτερα αποτελέσματα οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων

κατά την αναγνώριση εγγράφων μέτριας ή κακής ποιότητας. Μπορείτε επίσης να διορθώσετε

ορισμένα από τις ατέλειες χειροκίνητα χρησιμοποιώντας τα εργαλεία επεξεργασίας εικόνας που

είναι διαθέσιμα στον επεξεργαστή εικόνας. Δείτε επίσης:  Εάν η εικόνα του εγγράφου σας έχει

ατέλειες και η ακρίβεια του OCR είναι χαμηλή .

Έγχρωμη λειτουργία

Εάν δεν θέλετε να διατηρήσετε τα αρχικά χρώματα ενός έγχρωμου εγγράφου, μπορείτε να

επεξεργαστείτε το έγγραφο σε ασπρόμαυρη λειτουργία. Με αυτόν τον τρόπο περιορίζεται

σημαντικά το μέγεθος του έργου OCR που δημιουργείται και επιταχύνεται η διαδικασία οπτικής

αναγνώρισης χαρακτήρων. Ωστόσο, η επεξεργασία εικόνων χαμηλής αντίθεσης σε ασπρόμαυρη

λειτουργία μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλή ποιότητα οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων. Επίσης, η

ασπρόμαυρη επεξεργασία δεν συνιστάται για φωτογραφίες, σελίδες περιοδικών και κείμενα στα

Κινεζικά, τα Ιαπωνικά και τα Κορεατικά.

Συμβουλή.  Ακόμη, μπορείτε να επιταχύνετε την οπτική αναγνώριση χαρακτήρων έγχρωμων και

ασπρόμαυρων εγγράφων επιλέγοντας Γρήγορη αναγνώριση στην καρτέλα OCR του Επιλογές

πλαισίου διαλόγου. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες αναγνώρισης,

ανατρέξτε στην ενότητα Επιλογές OCR .
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Για ορισμένες πρόσθετες συστάσεις σχετικά με την επιλογή της κατάλληλης έγχρωμης λειτουργίας,

ανατρέξτε στην ενότητα Συμβουλές σάρωσης .

 Από τη στιγμή που το έγγραφο έχει μετατραπεί σε ασπρόμαυρο, δεν θα είστε σε θέση να

επαναφέρετε τα χρώματα. Για να δημιουργήσετε ένα έγχρωμο έγγραφο, ανοίξτε ένα αρχείο με τις

έγχρωμες εικόνες ή σαρώστε το έντυπο έγγραφο σε έγχρωμη λειτουργία.

321
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Επιλογές επεξεργασίας εικόνας

Για να προσαρμόσετε τη διαδικασία σάρωσης και ανοίγματος σελίδων στο ABBYY FineReader,

μπορείτε:

· να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την αναγνώριση φόντου στο πρόγραμμα

επεξεργασίας PDF

· να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την αυτόματη ανάλυση και αναγνώριση

σελίδων όταν προστίθενται στο πρόγραμμα επεξεργασίας OCR

· να καθορίσετε τις ρυθμίσεις προεπεξεργασίας εικόνας

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις επιθυμητές επιλογές είτε κατά το άνοιγμα ενός εγγράφου PDF,

εικόνων ή σαρώσεων στο παράθυρο Νέα εργασία ή στην καρτέλα Επεξεργασία εικόνας του

πλαισίου διαλόγου Επιλογές (κάντε κλικ στο κουμπί Εργαλεία > Επιλογές... για να ανοίξετε αυτό

το πλαίσιο διαλόγου).

 Τυχόν αλλαγές που κάνετε στο πλαίσιο διαλόγου Επιλογές θα εφαρμοστούν μόνο σε εικόνες

που σαρώθηκαν/άνοιξαν πρόσφατα.

Η καρτέλα Επεξεργασία εικόνας του πλαισίου διαλόγου Επιλογές περιλαμβάνει τις εξής επιλογές:

Ενεργοποίηση αναγνώρισης φόντου στο πρόγραμμα επεξεργασίας PDF

η αναγνώριση φόντου θα χρησιμοποιηθεί για όλες τις σελίδες που ανοίγετε στο πρόγραμμα

επεξεργασίας PDF. Η αναγνώριση φόντου σάς επιτρέπει να αναζητάτε και να αντιγράφετε κείμενο

ακόμα και σε έγγραφα που δεν έχουν επίπεδο κειμένου (π.χ. έγγραφα που περιέχουν μόνο

σαρώσεις ή που δημιουργήθηκαν από εικόνες). Δεν γίνονται μόνιμες αλλαγές στο ίδιο το

έγγραφο.

Σε αυτή την καρτέλα, μπορείτε επίσης να καθορίσετε τις γλώσσες OCR .

 Αν θέλετε να επιτρέψετε σε άλλους χρήστες να πραγματοποιούν αναζητήσεις κειμένου σε αυτό

το έγγραφο, επιλέξτε Αρχείο > Αναγνώριση εγγράφου > Αναγνώριση εγγράφου....

Η αυτόματη ανάλυση και η αναγνώριση εικόνων προστίθενται στο πρόγραμμα επεξεργασίας

OCR

Από προεπιλογή, οι σελίδες αναλύονται και αναγνωρίζονται αυτόματα, αλλά μπορείτε να αλλάξετε

αυτή τη ρύθμιση. Είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες λειτουργίες:

· Αναγνώριση εικόνων σελίδας (περιλαμβάνει προεπεξεργασία και ανάλυση)

Όταν ανοίγετε εικόνες στο πρόγραμμα επεξεργασίας OCR, αυτές θα υποβάλλονται

αυτόματα σε προεπεξεργασία με βάση τις ρυθμίσεις που επιλέξατε στην ομάδα

ρυθμίσεων Ρυθμίσεις προεπεξεργασίας εικόνας (εφαρμογή σε μετατροπή και OCR) . Η

ανάλυση και η οπτική αναγνώριση χαρακτήρων διεξάγονται επίσης αυτόματα.
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· Ανάλυση εικόνων σελίδας (περιλαμβάνει προεπεξεργασία)

Η προεπεξεργασία εικόνας και η ανάλυση εγγράφου εκτελούνται αυτόματα, αλλά η οπτική

αναγνώριση χαρακτήρων πρέπει να εκκινηθεί χειροκίνητα.

· Προεπεξεργασία εικόνων σελίδας

Μόνο η προεπεξεργασία εκτελείται αυτόματα. Η ανάλυση και η οπτική αναγνώριση

χαρακτήρων πρέπει να εκκινούνται χειροκίνητα. Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται

συνήθως για έγγραφα με πολύπλοκη δομή.

 Εάν δεν θέλετε οι εικόνες που προσθέτετε να υποβάλλονται αυτόματα σε επεξεργασία,

καταργήστε την επιλογή Αυτόματη επεξεργασία εικόνων σελίδας ενώ προστίθενται στον

Επεξεργαστή OCR.

Έτσι μπορείτε να ανοίγετε γρήγορα μεγάλα έγγραφα, να αναγνωρίζετε μόνο επιλεγμένες σελίδες

ενός εγγράφου και να αποθηκεύετε έγγραφα ως εικόνες .

Ρυθμίσεις προεπεξεργασίας εικόνας

Το ABBYY FineReader σάς παρέχει τη δυνατότητα να διορθώνετε αυτόματα συνήθεις ατέλειες από

σαρώσεις και ψηφιακές φωτογραφίες.

Από προεπιλογή, αυτό το πλαίσιο διαλόγου εμφανίζει τρεις προτεινόμενες επιλογές:

· Διαχωρισμός αντικριστών σελίδων

Διαχωρισμός αντικριστών σελίδων: Το πρόγραμμα διαχωρίζει αυτόματα εικόνες που

περιέχουν αντικριστές σελίδες σε δύο εικόνες που περιέχουν μία σελίδα έκαστη.

· Διόρθωση προσανατολισμού σελίδας

Ο προσανατολισμός των σελίδων που προστίθενται σε ένα έργο OCR ανιχνεύεται

αυτόματα και διορθώνεται, εάν χρειάζεται.

· Χρήση των προτεινόμενων ρυθμίσεων για καλύτερο OCR

Το πρόγραμμα θα επιλέγει αυτόματα  και θα εφαρμόζει τις απαιτούμενες ρυθμίσεις

προεπεξεργασίας.

 Για να εμφανίσετε όλες τις ρυθμίσεις, επιλέξτε Εμφάνιση προσαρμοσμένων ρυθμίσεων:

· Διόρθωση παραμόρφωσης εικόνων

Το πρόγραμμα ανιχνεύει αυτόματα παραμορφωμένες σελίδες και διορθώνει την

παραμόρφωση, εάν χρειάζεται.

· Προσανατολισμός γραμμών κειμένου

Το πρόγραμμα ανιχνεύει αυτόματα ανομοιόμορφες γραμμές κειμένου και τις ισιώνει

χωρίς να διορθώνει τραπεζοειδείς παραμορφώσεις.
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· Διόρθωση ανάλυσης εικόνας

Το πρόγραμμα προσδιορίζει αυτόματα τη βέλτιστη ανάλυση για εικόνες και αλλάζει την

ανάλυση των εικόνων όταν χρειάζεται.

· Ανίχνευση ορίων σελίδας *

Το πρόγραμμα ανιχνεύει αυτόματα και περικόπτει τα άκρα της εικόνας.

· Λεύκανση φόντου *

Το πρόγραμμα εκτελεί λεύκανση του φόντου και επιλέγει την καλύτερη ρύθμιση

φωτεινότητας.

· Μείωση θορύβου ISO *

Το πρόγραμμα αφαιρεί αυτόματα τα παράσιτα από φωτογραφίες.

· Αφαίρεση θολώματος της κίνησης *

Η ευκρίνεια των θαμπών ψηφιακών φωτογραφιών αυξάνεται.

· Διόρθωση τραπεζοειδών παραμορφώσεων *

Το πρόγραμμα ανιχνεύει αυτόματα τραπεζοειδείς παραμορφώσεις και ανομοιόμορφες

γραμμές κειμένου σε ψηφιακές φωτογραφίες και σαρώσεις βιβλίων.

· Διόρθωση αντεστραμμένων χρωμάτων σε εικόνα

Κατά περίπτωση, το πρόγραμμα αντιστρέφει τα χρώματα μιας εικόνας, ώστε να

εκτυπώνεται σκούρο κείμενο σε ανοιχτόχρωμο φόντο.

· Μετατροπή σε ασπρόμαυρο

Το πρόγραμμα μετατρέπει έγχρωμες εικόνες σε ασπρόμαυρες. Σε μεγάλο βαθμό, αυτό

μειώνει το μέγεθος του έργου OCR που προκύπτει και επιταχύνει την οπτική αναγνώριση

χαρακτήρων. Δεν συνιστάται η ασπρόμαυρη μετατροπή για φωτογραφίες, σελίδες

περιοδικών και κείμενα σε Κινεζικά, Ιαπωνικά και Κορεατικά.

· Αφαίρεση έγχρωμων σημείων

Το πρόγραμμα ανιχνεύει και αφαιρεί οποιεσδήποτε έγχρωμες σφραγίδες και σημάνσεις

έχουν πραγματοποιηθεί με πένα για να διευκολύνει την αναγνώριση κειμένου που

αποκρύπτεται από αυτές τις σημάνσεις. Αυτή η επιλογή είναι σχεδιασμένη για σαρωμένα

έγγραφα με σκούρο κείμενο σε λευκό φόντο. Μην επιλέγετε αυτή τη ρύθμιση για

ψηφιακές φωτογραφίες και έγγραφα με έγχρωμο φόντο.

* Για ψηφιακές φωτογραφίες μόνο.

 Για να εμφανίσετε μόνο τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, επιλέξτε Απόκρυψη ρυθμίσεων για

προχωρημένους.



369

ABBYY® FineReader PDF 15 Εγχειρίδιο χρήσης

 Μπορείτε να απενεργοποιήσετε όλες αυτές τις επιλογές κατά τη σάρωση ή το άνοιγμα σελίδων

εγγράφων και να εφαρμόσετε οποιαδήποτε επιθυμητή προεπεξεργασία στον επεξεργαστή

εικόνων του προγράμματος επεξεργασίας OCR. Δείτε επίσης:  Εάν η εικόνα του εγγράφου σας έχει

ατέλειες και η ακρίβεια του OCR είναι χαμηλή .215
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Επιλογές OCR

Εάν θέλετε ταχύτητα και ακρίβεια, είναι σημαντικό να επιλέξετε τις σωστές ρυθμίσεις οπτικής

αναγνώρισης χαρακτήρων. Όταν επιλέγετε τις ρυθμίσεις που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, θα

πρέπει να λαμβάνετε υπόψη σας όχι μόνο τον τύπο και την πολυπλοκότητα του εγγράφου σας

αλλά και τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τα αποτελέσματα. Υπάρχουν οι

εξής ομάδες επιλογών:

· Λειτουργίες αναγνώρισης PDF

· Ισορροπία μεταξύ ταχύτητας και ακρίβειας OCR

· Τύπος εγγράφου

· Εντοπισμός δομικών στοιχείων

· Γραμμικοί κώδικες

· Μοτίβα και γλώσσες

· Γραμματοσειρές για χρήση στο αναγνωρισμένο κείμενο

Μπορείτε να βρείτε τις επιλογές OCR στην καρτέλα OCR του πλαισίου διαλόγου Επιλογές (κάντε

κλικ στο κουμπί Εργαλεία > Επιλογές... για να ανοίξετε αυτό το πλαίσιο διαλόγου).

Το ABBYY FineReader αναγνωρίζει αυτόματα τις σελίδες που προσθέτετε σε ένα έργο OCR. Οι

επιλογές που είναι ενεργοποιημένες τη δεδομένη στιγμή θα χρησιμοποιηθούν για την οπτική

αναγνώριση χαρακτήρων. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την αυτόματη ανάλυση και την οπτική

αναγνώριση χαρακτήρων των εικόνων που προστέθηκαν πρόσφατα στην καρτέλα Επεξεργασία

εικόνας του πλαισίου διαλόγου Επιλογές (κάντε κλικ στο κουμπί Εργαλεία > Επιλογές... για να

ανοίξετε αυτό το πλαίσιο διαλόγου).

 Εάν αλλάξετε τις επιλογές OCR μετά από την αναγνώριση ενός κειμένου, εκτελέστε ξανά τη

διαδικασία OCR για να αναγνωρίσετε το έγγραφο με τις νέες επιλογές.

Λειτουργίες αναγνώρισης PDF

Αυτές οι ρυθμίσεις προορίζονται για έγγραφα PDF με επίπεδα κειμένου και εικόνες. Τέτοια

έγγραφα PDF συνήθως δημιουργούνται από έγγραφα σε επεξεργάσιμες μορφές. Άλλα είδη των

εγγράφων PDF, όπως PDF με δυνατότητα αναζήτησης και PDF μόνο εικόνας, υποβάλλονται σε

επεξεργασία πάντα στη λειτουργία Χρήση OCR που είναι η προεπιλεγμένη λειτουργία για αυτούς

τους τύπους PDF. Δεν απαιτούνται πρόσθετες ρυθμίσεις για την επεξεργασία αυτών των PDF.

Υπάρχουν διαθέσιμες τρεις λειτουργίες αναγνώρισης:
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· Αυτόματη επιλογή μεταξύ OCR και κειμένου από PDF

Το πρόγραμμα θα εξετάσει το επίπεδο κειμένου και θα χρησιμοποιήσει το υπάρχον

επίπεδο κειμένου, εάν αυτό περιέχει κείμενο καλής ποιότητας. Διαφορετικά, θα

χρησιμοποιηθεί η οπτική αναγνώριση χαρακτήρων για να δημιουργήσετε ένα νέο

επίπεδο κειμένου. 

· Χρήση OCR

Η οπτική αναγνώριση χαρακτήρων θα χρησιμοποιηθεί για να δημιουργήσει ένα νέο

επίπεδο κειμένου. Αυτή η λειτουργία απαιτεί περισσότερο χρόνο αλλά είναι πιο

κατάλληλη για έγγραφα με κακής ποιότητας επίπεδα κειμένου.

· Χρήση μόνο κειμένου από PDF

Αυτή είναι η προεπιλεγμένη λειτουργία για έγγραφα PDF με επίπεδα κειμένου. Το

πρόγραμμα θα χρησιμοποιήσει το αρχικό επίπεδο κειμένου χωρίς να εκτελεί OCR.

ισορροπία μεταξύ ταχύτητας και ακρίβειας OCR

Το ABBYY FineReader PDF 15 σάς επιτρέπει να εκτελείτε:

· Πλήρης αναγνώριση

Σε αυτή τη λειτουργία, το ABBYY FineReader αναλύει και αναγνωρίζει τόσο τα απλά

έγγραφα όσο και τα έγγραφα με σύνθετες διατάξεις, ακόμα και στην περίπτωση

εγγράφων εκτυπωμένων σε έγχρωμο φόντο ή εγγράφων με πολύπλοκους πίνακες

(συμπεριλαμβανομένων των πινάκων με λευκές γραμμές πλέγματος και πινάκων με

έγχρωμα κελιά). 

Πλήρης αναγνώριση απαιτεί περισσότερο χρόνο, αλλά προσφέρει καλύτερη ποιότητα.
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· Γρήγορη αναγνώριση

Αυτή η λειτουργία συνιστάται για την επεξεργασία εγγράφων μεγάλου μεγέθους με απλές

διατάξεις και καλής ποιότητας εικόνες.

Τύπος εκτύπωσης

Καθορίζει τον τύπο της συσκευής που χρησιμοποιήθηκε για την εκτύπωση του εγγράφου. Δείτε

επίσης:  Χαρακτηριστικά εγγράφου που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πριν από την οπτική

αναγνώριση χαρακτήρων .

Ανίχνευση δομικών στοιχείων

Επιλέξτε τα δομικά στοιχεία που θέλετε να ανιχνεύσει το πρόγραμμα: κεφαλίδες και υποσέλιδα,

υποσημειώσεις, πίνακες περιεχομένων και λίστες. Τα επιλεγμένα στοιχεία θα είναι επιλέξιμα όταν

αποθηκευτεί το έγγραφο.

Γραμμικοί κώδικες

Εάν το έγγραφό σας περιέχει γραμμικούς κώδικες και θέλετε να τους μετατρέψετε σε

συμβολοσειρές γραμμάτων και ψηφίων αντί να τους αποθηκεύσετε ως εικόνες, επιλέξτε

Μετατροπή γραμμικών κωδίκων σε συμβολοσειρές. Από προεπιλογή, αυτή η λειτουργία είναι

απενεργοποιημένη.

Μοτίβα και γλώσσες

Η αναγνώριση με εκπαίδευση χρησιμοποιείται για την αναγνώριση των παρακάτω τύπων

κειμένου:

· Κείμενα με ειδικά σύμβολα (π.χ. μαθηματικά σύμβολα)

· Κείμενο με διακοσμητικά στοιχεία

· Μεγάλος όγκος κειμένου από εικόνες χαμηλής ποιότητας (άνω των 100 σελίδων)

Η επιλογή εκπαίδευσης  είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή. Ενεργοποιήστε την Χρήση

εκπαίδευσης για αναγνώριση νέων χαρακτήρων και δίψηφων γραμμάτων για να

εκπαιδεύσετε το ABBYY FineReader κατά την εκτέλεση της οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων.

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε ενσωματωμένα ή δικά σας μοτίβα για την αναγνώριση.

 Μπορείτε να αποθηκεύετε και να φορτώνετε ρυθμίσεις για μοτίβα και γλώσσες χρήστη. Δείτε

επίσης:  Έργο OCR .

Γραμματοσειρές

Εδώ μπορείτε να επιλέξετε τις γραμματοσειρές που θα χρησιμοποιηθούν κατά την αποθήκευση

του αναγνωρισμένου κειμένου.

Για να επιλέξετε γραμματοσειρές:
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232

207



373

ABBYY® FineReader PDF 15 Εγχειρίδιο χρήσης

1. Κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογή γραμματοσειρών....

2. Επιλέξτε τις επιθυμητές γραμματοσειρές και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Εργασία με γλώσσες σύνθετης γραφής

Με το ABBYY FineReader μπορείτε να αναγνωρίζετε έγγραφα στα Αραβικά, τα Εβραϊκά, τα Γίντις,

τα Ταϊλανδικά, τα Κινεζικά, τα Ιαπωνικά και τα Κορεατικά. Ορισμένοι πρόσθετοι παράγοντες

πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την εργασία με έγγραφα στα Κινεζικά, τα Ιαπωνικά ή τα

Κορεατικά και με έγγραφα στα οποία χρησιμοποιείται ένας συνδυασμός

Κινεζικής/Ιαπωνικής/Κορεατικής και ευρωπαϊκών γλωσσών.

· Συνιστώμενες γραμματοσειρές

· Απενεργοποίηση αυτόματης επεξεργασίας εικόνας

· Αναγνώριση εγγράφων γραμμένων σε περισσότερες από μία γλώσσες

· Αδυναμία εμφάνισης μη-ευρωπαϊκών χαρακτήρων στο παράθυρο "Κείμενο"

· Αλλαγή κατεύθυνσης του αναγνωρισμένου κειμένου

Συνιστώμενες γραμματοσειρές

Η αναγνώριση κειμένου στα Αραβικά, στα Εβραϊκά, στα Γίντις, στα Ταϊλανδικά, στα Κινεζικά, στα

Ιαπωνικά και στα Κορεατικά ενδέχεται να απαιτεί την εγκατάσταση πρόσθετων γραμματοσειρών.

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται οι συνιστώμενες γραμματοσειρές για κείμενα σε αυτές τις

γλώσσες.

Γλώσσες OCR Συνιστώμενη γραμματοσειρά

Αραβικά Arial™ Unicode™ MS

Εβραϊκά Arial™ Unicode™ MS

Γίντις Arial™ Unicode™ MS

Ταϊλανδικά Arial™ Unicode™ MS

Aharoni

David

Levenim mt

Miriam

Narkisim

Rod
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Κινεζικά (Απλοποιημένα)

Κινεζικά (Παραδοσιακά)

Ιαπωνικά, Κορεατικά

Κορεατικά (Χανγκίλ)

Arial™ Unicode™ MS

Γραμματοσειρές SimSun όπως:

Παράδειγμα SimSun (Founder

Extended), 

SimSun-18030, NSimSun.

Simhei

YouYuan

PMingLiU

MingLiU

Ming (για ISO10646)

STSong

Οι παρακάτω ενότητες περιλαμβάνουν συμβουλές για τη βελτίωση της ακρίβειας της

αναγνώρισης.

Απενεργοποίηση αυτόματης επεξεργασίας εικόνας

Από προεπιλογή, όλες οι σελίδες που προσθέτετε σε ένα έργο OCR  αναγνωρίζονται αυτόματα.

Ωστόσο, εάν το έγγραφό σας περιέχει ένα κείμενο σε κινεζική/ιαπωνική/κορεατική γλώσσα σε

συνδυασμό με μια ευρωπαϊκή γλώσσα, σας συνιστούμε να απενεργοποιήσετε τον αυτόματο

εντοπισμό του προσανατολισμού της σελίδας και να χρησιμοποιήσετε την επιλογή διαχωρισμού

διπλών σελίδων μόνο εάν όλες οι εικόνες των σελίδων έχουν σωστό προσανατολισμό (π.χ. δεν

σαρώθηκαν ανάποδα).

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε Διόρθωση προσανατολισμού σελίδας και

Διαχωρισμός αντικριστών σελίδων την επιλογή  Επεξεργασία εικόνας στην καρτέλα του

Επιλογές πλαισίου διαλόγου (κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία > Επιλογές... για να ανοίξετε

αυτό το πλαίσιο διαλόγου).

 Για να διαχωρίσετε αντικριστές σελίδες στα Αραβικά, Εβραϊκά ή Γίντις, βεβαιωθείτε ότι έχετε

επιλέξει την αντίστοιχη γλώσσα OCR πρώτα και μόνο τότε ενεργοποιήστε Διαχωρισμός

αντικριστών σελίδων την επιλογή. Μπορείτε επίσης να επαναφέρετε την αρχική αρίθμηση

σελίδων ενεργοποιώντας Εναλλαγή σελίδων βιβλίου την επιλογή. Δείτε επίσης:  Έργα OCR .

Εάν το έγγραφό σας έχει μια σύνθετη δομή, συνιστούμε να απενεργοποιήσετε την αυτόματη

ανάλυση και την οπτική αναγνώριση χαρακτήρων για εικόνες και να εκτελέσετε αυτές τις εργασίες

με μη αυτόματο τρόπο.

207
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Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την αυτόματη ανάλυση και την οπτική αναγνώριση χαρακτήρων

των εικόνων που προστέθηκαν πρόσφατα στην Επεξεργασία εικόνας καρτέλα του Επιλογές

πλαισίου διαλόγου (κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία > Επιλογές... για να ανοίξετε αυτό το

πλαίσιο διαλόγου).

1. Κάντε κλικ Εργαλεία > Επιλογές... για ναανοίξετε το Επιλογές  πλαίσιο διαλόγου.

2. Στην Επεξεργασία εικόνας καρτέλα καταργήστε Αυτόματη επεξεργασία εικόνων

σελίδας ενώ προστίθενται στον Επεξεργαστή OCR την επιλογή.

3. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

Αναγνώριση εγγράφων γραμμένων σε περισσότερες από μία γλώσσες

Οι παρακάτω οδηγίες παρέχονται ως παράδειγμα και εξηγούν πώς να αναγνωρίζετε ένα έγγραφο

που περιέχει κείμενο τόσο στα Αγγλικά όσο και στα Κινεζικά. Έγγραφα που περιέχουν άλλες

γλώσσες μπορούν να αναγνωριστούν με παρόμοιο τρόπο.

1. Στην κύρια γραμμή εργαλείων, επιλέξτε Περισσότερες γλώσσες... από τη λίστα

γλωσσών. Στο Επεξεργαστής γλώσσας πλαίσιο διαλόγου επιλέξτε Μη αυτόματος

προσδιορισμός γλωσσών για το OCR και επιλέξτε Κινεζικά και Αγγλικά από τη λίστα

των γλωσσών.

2. Σαρώστε τις σελίδες σας ή ανοίξτε τις εικόνες σας.

3. Εάν το πρόγραμμα δεν ανιχνεύσει όλες τις περιοχές σε μια εικόνα:

· Καθορίστε τις περιοχές με μη αυτόματο τρόπο χρησιμοποιώντας τα εργαλεία

επεξεργασίας περιοχής

· Καθορίστε τις περιοχές που περιέχουν μόνο μία γλώσσα και στην ενότητα Ιδιότητες

περιοχής επιλέξτε Αγγλικά ή Κινεζικά ανάλογα με την περίπτωση.

 Οι γλώσσες μπορούν να καθοριστούν μόνο για περιοχές ίδιου τύπου. Εάν

επιλέξατε περιοχές διαφορετικών τύπων, όπως Κείμενο και Πίνακα, δεν θα μπορείτε

να καθορίσετε μια γλώσσα.

· Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε την κατεύθυνση κειμένου από την Προσανατολισμός

αναπτυσσόμενη λίστα (για λεπτομέρειες, βλ. Εάν δεν αναγνωρίστηκε κατακόρυφο ή

ανεστραμμένο κείμενο )

· Για τα κείμενα στα Κινεζικά, Ιαπωνικά και Κορεατικά, το πρόγραμμα παρέχει μια

επιλογή από κατευθύνσεις του κειμένου στην Κατεύθυνση κειμένου

Κινεζικής/Ιαπωνικής/Κορεατικής αναπτυσσόμενη λίστα (για λεπτομέρειες, βλ.

Επεξεργασία ιδιοτήτων περιοχής) .

Εάν δεν είναι δυνατή η εμφάνιση μη-ευρωπαϊκών χαρακτήρων στο παράθυρο «Κείμενο»

330

219

240

223



376

ABBYY® FineReader PDF 15 Εγχειρίδιο χρήσης

Εάν το κείμενο στα Κινεζικά, Ιαπωνικά, Κορεατικά, εμφανίζεται εσφαλμένα στο παράθυροΚείμενο ,

μπορεί να έχετε επιλέξει τη Απλό κείμενο λειτουργία.

Για να αλλάξετε τη γραμματοσειρά που χρησιμοποιείται στη Απλό κείμενο λειτουργία:

1. Κάντε κλικ Εργαλεία > Επιλογές... για ναανοίξετε το Επιλογές  πλαίσιο διαλόγου.

2. Κάντε κλικ στην Περιοχές\nκαι κείμενο ετικέτα.

3. Επιλέξτε Arial Unicode MS από την Γραμματοσειρά που χρησιμοποιείται για την

προβολή απλού κειμένου αναπτυσσόμενη λίστα.

4. Κάντε κλικ ΟΚ.

Εάν αυτό δεν βοήθησε και το κείμενο στο παράθυρο Κείμενο εξακολουθεί να εμφανίζεται

λανθασμένα, δείτε Χρησιμοποιείται λανθασμένη γραμματοσειρά ή ορισμένοι χαρακτήρες

αντικαθίστανται από το σύμβολο «?» ή «□» .

Αλλαγή κατεύθυνσης του αναγνωρισμένου κειμένου

Το ABBYY FineReader ανιχνεύει αυτόματα την κατεύθυνση του κειμένου, αλλά μπορείτε επίσης να

ορίσετε την κατεύθυνση του κειμένου χειροκίνητα.

1. Ενεργοποιήστε το παράθυρο «Κείμενο».

2. Επιλέξτε μία ή περισσότερες παραγράφους.

3. Κάντε κλικ στο  κουμπί στη γραμμή εργαλείων στο παράθυρο «Κείμενο»

 Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Κατεύθυνση κειμένου Κινεζικής/Ιαπωνικής/Κορεατικής

αναπτυσσόμενη λίστα στο παράθυρο «Εικόνα» για να προσδιορίσετε την κατεύθυνση του

κειμένου πριν την οπτική αναγνώριση χαρακτήρων. Δείτε επίσης:  Επεξεργασία ιδιοτήτων

περιοχής .

Αναγνώριση κειμένου γραμμένου σε γοτθική γραφή
Το ABBYY FineReader μπορεί να σας βοηθήσει να αναγνωρίσετε ιστορικά έγγραφα και βιβλία που

έχουν γραφτεί με γοτθική γραμματοσειρά στα Αγγλικά, τα Γερμανικά, τα Γαλλικά, τα Ιταλικά, τα

Ισπανικά και τα Λετονικά. Η εργασία με τέτοιου είδους έγγραφα διαφέρει σε διάφορους τομείς,

όπως περιγράφεται παρακάτω.

· Γλώσσες αναγνώρισης γοτθικής γραφής

· Υποστηριζόμενες γοτθικές γραμματοσειρές

· Οδηγίες για αναγνώριση κειμένου σε γοτθική γραφή
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 Δείγμα κειμένου

Γλώσσες αναγνώρισης γοτθικής γραφής

Για αναγνώριση κειμένου γραμμένου σε γοτθική γραμματοσειρά, το πρόγραμμα χρησιμοποιεί τις

εξής 6 γλώσσες:

1. Αρχαία Αγγλική Γλώσσα.

2. Αρχαία Γαλλική Γλώσσα.

3. Αρχεία Γερμανική Γλώσσα.

4. Αρχαία Ιταλική Γλώσσα.

5. Αρχαία Ισπανική Γλώσσα.

6. Λετονικά Γοτθικά.

Υποστηριζόμενες γοτθικές γραμματοσειρές
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Ίσως χρειαστεί να εγκαταστήσετε διάφορες γραμματοσειρές των Windows προκειμένου το

κείμενο να εμφανίζεται σε γοτθική γραμματοσειρά στα αποτελέσματα αναγνώρισης.

Το ABBYY FineReader υποστηρίζει τις εξής γοτθικές γραφές:

1. Textur/Textualis — γραμματοσειρά με μαύρα γράμματα.

2. Fraktur — γραμματοσειρά με μαύρα γράμματα με μολυβιές με γωνίες.

3. Schwabacher — "χαλασμένη" γραμματοσειρά με στρογγυλεμένες μολυβιές σε ορισμένα

γράμματα.

Εάν δεν έχουν εγκατασταθεί γοτθικές γραμματοσειρές, τα αποτελέσματα της αναγνώρισης θα

εμφανίζονται σε Arial, Times ή Courier.

Οδηγίες για αναγνώριση κειμένου σε γοτθική γραφή

Για αναγνώριση ενός εγγράφου που περιέχει κείμενο σε γοτθική γραμματοσειρά, κάντε τα εξής:

1. Στο παράθυρο "Επεξεργαστής OCR", επιλέξτε Περισσότερες γλώσσες... από την

αναπτυσσόμενη λίστα Γλώσσες στην κύρια γραμμή εργαλείων. Στο παράθυρο διαλόγου

Επεξεργαστής γλώσσας που ανοίγει, επιλέξτε την επιλογή Μη αυτόματος προσδιορισμός

γλωσσών για το OCR και καθορίστε την κατάλληλη γλώσσα  από τη λίστα. Στη συνέχεια,

επιλέξτε OK.

 Επιλέγοντας διάφορες γλώσσες αναγνώρισης ταυτόχρονα (π.χ. Αγγλικά και Αρχαία Αγγλικά

ή Γερμανικά και Αρχαία Γερμανικά) ίσως επηρεάσετε αρνητικά τα αποτελέσματα αναγνώρισης.

Για να το αποφύγετε, καθορίστε μόνο τη γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί για το γοτθικό

κείμενο .

 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εκκίνησης του Επεξεργαστή OCR,

ανατρέξτε στην ενότητα Εκκίνηση του Επεξεργαστή OCR .

2. Σαρώστε ή ανοίξτε τις εικόνες. 

 Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Λήψη εγγράφων .
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3. Κάντε κλικ στο κουμπί  στην κύρια γραμμή εργαλείων.

Τα αποτελέσματα αναγνώρισης θα εμφανίζονται στο παράθυρο Κείμενο.

 Τα αποτελέσματα αναγνώρισης θα εμφανίζονται σε γοτθική γραμματοσειρά, εάν το έγγραφο

προέλευσης έχει γραφτεί χρησιμοποιώντας μια υποστηριζόμενη γραμματοσειρά  που είναι

εγκατεστημένη στο μηχάνημά σας. Διαφορετικά, θα χρησιμοποιηθεί η γραμματοσειρά Arial, Times

ή Courier.

 Εάν χρειάζεται, αλλάξτε τη γραμματοσειρά των αποτελεσμάτων: 

1. Επιλέξτε το κατάλληλο κείμενο.

2. Επιλέξτε Ιδιότητες στο μενού περιβάλλοντος για αυτό το κείμενο.

3. Στο παράθυρο Ιδιότητες κειμένου, επιλέξτε την κατάλληλη γραμματοσειρά από τη λίστα.

Το κείμενο του εγγράφου θα εμφανίζεται στην καθορισμένη γραμματοσειρά.

377
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Υποστηριζόμενες γλώσσες διασύνδεσης

Η γλώσσα διασύνδεσης επιλέγεται κατά την εγκατάσταση του ABBYY FineReader. Αυτή η γλώσσα

θα χρησιμοποιείται για όλα τα μηνύματα, τα πλαίσια διαλόγου, τα κουμπιά και τα στοιχεία μενού.

Για να αλλάξετε τη γλώσσα διασύνδεσης, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

1. Κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές... στο μενού Εργαλεία για να ανοίξετε το πλαίσιο

διαλόγου Επιλογές και, στη συνέχεια, επιλέξτε την καρτέλα Άλλα .

2. Επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα από το αναπτυσσόμενο μενού Γλώσσα περιβάλλοντος

εργασίας .

3. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

4. Επανεκκινήστε το ABBYY FineReader.

Το ABBYY FineReader PDF 15 υποστηρίζει 23 γλώσσες περιβάλλοντος διασύνδεσης:

· Αγγλικά 

· Βουλγαρικά 

· Ουγγρικά 

· Βιετναμέζικα 

· Ολλανδικά 

· Ελληνικά 

· Δανικά 

· Ισπανικά 

· Ιταλικά 

· Παραδοσιακά Κινέζικα 

· Απλοποιημένα Κινέζικα 

· Κορεατικά 

· Γερμανικά 

· Πολωνικά 

· Πορτογαλικά (Βραζιλίας) 

· Ρωσικά 

· Σλοβακικά 
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· Τουρκικά 

· Ουκρανικά 

· Γαλλικά 

· Τσέχικα 

· Σουηδικά  

· Ιαπωνικά 

Τρέχουσα ημερομηνία και ώρα σε σφραγίδες και σε κεφαλίδες και

υποσέλιδα

Μπορείτε να δημιουργήσετε σφραγίδες και κεφαλίδες και υποσέλιδα που δείχνουν την τρέχουσα

ημερομηνία. Χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες ετικέτες στον διαχειριστή σφραγίδων ή τον

διαχειριστή κεφαλίδες και υποσέλιδα.

Ετικέτα Παράδειγμα

<d/> Ημερομηνία σε σύντομη μορφή 07.02.2013

<date/> Ημερομηνία σε πλήρη μορφή 7 Φεβρουαρίου

2013

<t12/> Ώρα σε 12ωρη μορφή 9:22 μ.μ.

<t24/> Ώρα σε 24ωρη μορφή 21:22

<time/> Ώρα σε μορφή ΩΩ:ΛΛ:ΔΔ 21:22:51

Από προεπιλογή, οι τοπικές ρυθμίσεις του υπολογιστή σας θα ορίσουν τις μορφές ημερομηνίας

και ώρας. Μπορείτε να ορίσετε διαφορετική μορφή. Για παράδειγμα, <d=RUS/>, <date=USA/> ή

<time=ENG/>. Το αποτέλεσμα θα εμφανιστεί αμέσως στο παράθυρο προεπισκόπησης.

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε μερικά παραδείγματα

<d=USA/

>

2/7/2013

<d=ENG/

>

07/02/201

3

<d=RUS/

>

07.02.2013
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<d=DEU/

>

07.02.2013

<d=FRA/

>

07/02/201

3

<d=ITA/> 07/02/201

3

<d=ESP/> 07/02/201

3

<d=NLD/

>

7-2-2013

<d=PO/> 07.02.2013

<d=HUN/

>

2013.02.07

<d=CZ/> 07.02.2013

<d=SL/> 7. 2. 2013

Μπορείτε να καθορίσετε προσαρμοσμένη μορφή ημερομηνίας και ώρας.

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε μερικά παραδείγματα

<date=USA %A/> Παρασκευή

<date=DEU %B, %Y/> Φεβρουάριος, 2013

<time %Hh %Mm/> 09ω 22λ

Μπορείτε να καθορίσετε μορφές ημερομηνίας και ώρας χρησιμοποιώντας τις ετικέτες <date/> και

<time/>.

παράμετροι <date/> Παράδει

γμα

Έτος

%y Το έτος ως αριθμός από το 01 ως το 99 (με αρχικά μηδενικά) 01

%#y Το έτος ως αριθμός από το 1 ως το 99 (χωρίς αρχικά μηδενικά) 1
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%Y Το έτος ως αριθμός από το 0001 ως το 9999 (με αρχικά μηδενικά) 2013

%#Y Το έτος ως αριθμός από το 1 ως το 9999 (χωρίς αρχικά μηδενικά) 2013

Μήνας

%b Συντομευμένα ονόματα μηνών Φεβ

%B Πλήρη ονόματα μηνών Φεβρουά

ριος

%m Ο μήνας ως αριθμός από το 01 ως το 12 (με αρχικά μηδενικά) 02

%#m Ο μήνας ως αριθμός από το 1 ως το 12 (χωρίς αρχικά μηδενικά) 2

Ημέρα του μήνα

%d Η ημέρα ως αριθμός από το 01 ως το 31 (με αρχικά μηδενικά) 07

%#d Η ημέρα ως αριθμός από το 1 ως το 31 (χωρίς αρχικά μηδενικά) 7

Ημέρα της εβδομάδας

%a Συντομευμένα ονόματα ημερών Τρ

%A Πλήρη ονόματα μηνών Τρίτη

παράμετροι <date/> Παράδει

γμα

Ώρες

%H Ώρες σε 24ωρη μορφή (από 00 έως 23, με αρχικά μηδενικά) 07

%#H Ώρες σε 24ωρη μορφή (από 0 έως 23, χωρίς αρχικά μηδενικά) 7

%I Ώρες σε 12ωρη μορφή (από 01 έως 12, με αρχικά μηδενικά) 05

%#I Ώρες σε 12ωρη μορφή (από 1 έως 12, χωρίς αρχικά μηδενικά) 5

%p Ένδειξη π.μ./μ.μ. για τη 12ωρη μορφή* π.μ.

Λεπτά και δευτερόλεπτα

%M Λεπτά ως αριθμός από το 00 έως το 59 (με αρχικά μηδενικά) 04

%#M Λεπτά ως αριθμός από το 0 έως το 59 (χωρίς αρχικά μηδενικά) 4

%S Δευτερόλεπτα ως αριθμός από το 00 έως το 59 (με αρχικά μηδενικά) 04



384

ABBYY® FineReader PDF 15 Εγχειρίδιο χρήσης

%#S Δευτερόλεπτα ως αριθμός από το 0 έως το 59 (χωρίς αρχικά μηδενικά) 4

Πρόσθετη παράμετρος

%% Σύμβολο ποσοστού επί τοις εκατό

Αλλαγή των τοπικών σας ρυθμίσεων

1.  Κάντε κλικ Έναρξη > Πίνακας Ελέγχου) > Τοπικές ρυθμίσεις και ρυθμίσεις γλώσσας 

2. Στην καρτέλα Μορφές επιλέξτε μια μορφή για να χρησιμοποιηθεί για την ημερομηνία

και την ώρα ή κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές για να δημιουργήσετε τη δική σας

μορφή ημερομηνίας και ώρας.

 Στα Windows 10, κάντε κλικ Έναρξη  > Ρυθμίσεις υπολογιστή > Ώρα και γλώσσα >

Περιοχή και γλώσσα.

______________________

* Διαθέσιμο μόνο για τις περιοχές των ΗΠΑ, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ουγγαρίας και της

Τσεχίας.

Γραμματοσειρές που απαιτούνται για τη σωστή εμφάνιση των

κειμένων σε υποστηριζόμενες γλώσσες

Γλώσσες OCR Γραμματοσειρά

Αμπχαζικά Arial Unicode MS(*)

Αβαρικά Arial Unicode MS(*) , Lucida Sans Unicode

Αγκούλ Arial Unicode MS(*) , Lucida Sans Unicode

Αντιγκεϊκά Arial Unicode MS(*) , Lucida Sans Unicode

Αλταϊκά Arial Unicode MS(*) , Lucida Sans Unicode

Αραβικά Arial Unicode MS(*)

Αρμενικά (Ανατολικά, Δυτικά, Γκραμπάρ)* Arial Unicode MS(*)

386

386

386

386

386

386

386
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Μπασκίρ* Arial Unicode MS(*) , Palatino Linotype

Βιετναμέζικα Arial Unicode MS(*)

Γκαγκαούζικα Arial Unicode MS(*)

Ντάργκουα Arial Unicode MS(*) , Lucida Sans Unicode

Ζουλού Arial Unicode MS,(*) , Lucida Sans Unicode

Εβραϊκά Arial Unicode MS(*) , Aharoni, David, Levenim mt,

Miriam, Narkisim, Rod

Γίντις Arial Unicode MS(*)

Ίνγκους Arial Unicode MS(*) , Lucida Sans Unicode

Καμπαρντινικά Arial Unicode MS(*) , Lucida Sans Unicode

Κινεζικά (απλοποιημένα), Κινεζικά

(παραδοσιακά)

Arial Unicode MS(*) , γραμματοσειρές SimSun

Παράδειγμα SimSun (Founder Extended), SimSun-18030,

NSimSun.

Simhei, YouYuan, PMingLiU, MingLiU, Ming(για

ISO10646), STSong

Κορεατικά, Κορεατικά (Χάνγκουλ) Arial Unicode MS(*) , γραμματοσειρές SimSun

Παράδειγμα SimSun (Founder Extended), SimSun-18030,

NSimSun.

Simhei, YouYuan, PMingLiU, MingLiU, Ming(για

ISO10646), STSong

Κοριακικά Arial Unicode MS(*) , Lucida Sans Unicode

Λακ Arial Unicode MS(*) , Lucida Sans Unicode

Λεζγκί Arial Unicode MS(*) , Lucida Sans Unicode

Μάνσι Arial Unicode MS(*) , Lucida Sans Unicode

Μάρι Arial Unicode MS(*)

Οσσετικά Arial Unicode MS(*)

Ρωσικά (παλαιά γραφή) Arial Unicode MS(*) , Palatino Linotype

386

386

386

386

386

386

386

386

386

386

386

386

386

386

386

386

386

386
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Ταμπαζαράν Arial Unicode MS(*) , Lucida Sans Unicode

Τατζικικά Arial Unicode MS(*) , Palatino Linotype

Ταϊλανδικά Arial Unicode MS(*)

Ουντμούρτ Arial Unicode MS(*)

Χακασικά Arial Unicode MS(*)

Χάντι Arial Unicode MS(*)

Χάουσα Arial Unicode MS(*) , Lucida Sans Unicode

Τσετσενικά Arial Unicode MS(*) , Lucida Sans Unicode

Τσουβασικά Arial Unicode MS(*)

Τσουκοτικά Arial Unicode MS(*) , Lucida Sans Unicode

Γιακουτικά Arial Unicode MS(*)

Ιαπωνικά Arial Unicode MS(*) , γραμματοσειρές SimSun

Παράδειγμα SimSun (Founder Extended), SimSun-18030,

NSimSun.

Simhei, YouYuan, PMingLiU, MingLiU, Ming(για

ISO10646), STSong

Σημεία εύρεσης/παροχής με

(*) Microsoft Office 2000 ή νεότερη έκδοση

Κανονικές εκφράσεις

Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει τις κανονικές παραστάσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν

για τη δημιουργία λεξικού για μια προσαρμοσμένη γλώσσα .

Όνομα στοιχείου

Συμβατικό

σύμβολο

κανονικής

παράστασης

Παραδείγματα και επεξηγήσεις χρήσης

Οποιοσδήποτε

χαρακτήρας

. c.t — υποδηλώνει "cat", "cot," κ.λπ.

386

386

386

386

386

386

386

386

386

386

386

386

237
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Χαρακτήρας από

ομάδα

[] [b-d]ell — υποδηλώνει "bell", "cell", "dell", κ.λπ.

[ty]ell — υποδηλώνει "tell" και "yell"

Χαρακτήρας που

δεν ανήκει στην

ομάδα

[̂ ] [̂ y]ell — υποδηλώνει "dell", "cell", "tell", αλλά απαγορεύει την

έκφραση "yell"

[̂ n-s]ell — υποδηλώνει "bell", "cell", αλλά απαγορεύει τις

εκφράσεις "nell", "oell", "pell", "qell", "rell" και "sell"

Ή | c(a|u)t — υποδηλώνει "cat" και "cut"

0 ή περισσότερες

αντιστοιχίες

* 10* — υποδηλώνει τους αριθμούς 1, 10, 100, 1000, κ.λπ.

1 ή περισσότερες

αντιστοιχίες

+ 10+ — επιτρέπει τους αριθμούς 10, 100, 1000, κ.λπ., αλλά

απαγορεύει τον αριθμό 1

Γράμμα ή ψηφίο [0-9a-zA-Zа-

яА-Я]

[0-9a-zA-Zа-яА-Я] — επιτρέπει οποιονδήποτε μεμονωμένο

χαρακτήρα

[0-9a-zA-Zа-яА-Я]+ — επιτρέπει οποιαδήποτε λέξη

Κεφαλαίο λατινικό

γράμμα 

[A-Z]  

Πεζό λατινικό

γράμμα 

[a-z]  

Κεφαλαίο κυριλλικό

γράμμα

[А-Я]  

Πεζό κυριλλικό

γράμμα

[а-я]  

Ψηφίο [0-9]  

 @ Δεσμευμένο.

Σημείωση:

1. Για να χρησιμοποιήσετε ένα σύμβολο κανονικής παράστασης ως κανονικό χαρακτήρα,

χρησιμοποιήστε μια ανάστροφη κάθετο στην αρχή του. Για παράδειγμα, το  [t-v]x+

αντιπροσωπεύει τα tx, txx, txx, κ.λπ., ux, uxx, κ.λπ., αλλά το \[t-v\]x+ αντιπροσωπεύει τα [t-

v]x, [t-v]xx, [t-v]xxx, κ.λπ.
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2. Για να ομαδοποιήσετε στοιχεία κανονικών παραστάσεων, χρησιμοποιήστε παρενθέσεις.

Για παράδειγμα, το (a|b)+|c αντιπροσωπεύει το γράμμα c ή οποιουσδήποτε

συνδυασμούς όπως abbbaaabbb, ababab, κ.λπ. (μια λέξη οποιουδήποτε μη-μηδενικού

μήκους στην οποία ενδέχεται να υπάρχει οποιοδήποτε πλήθος γραμμάτων a και b σε

οποιαδήποτε σειρά), ενώ το a|b+|c αντιπροσωπεύει τα γράμματα a, c, καθώς και τα b,

bb, bbb, κ.λπ.

Παραδείγματα

Ας υποθέσουμε ότι αναγνωρίζετε έναν πίνακα με τρεις στήλες: ημερομηνίες γέννησης, ονόματα

και διευθύνσεις e-mail. Στην περίπτωση αυτή μπορείτε να δημιουργήσετε δύο νέες γλώσσες,

Δεδομένα και Διεύθυνση, και να ορίσετε τις παρακάτω κανονικές παραστάσεις για αυτές.

Κανονικές παραστάσεις για ημερομηνίες:

Ο αριθμός που υποδηλώνει μια ημέρα μπορεί να αποτελείται από ένα ψηφίο (1, 2, κ.λπ.) ή δύο

ψηφία (02, 12), αλλά δεν μπορεί να είναι μηδενικός (00 ή 0). Η κανονική παράσταση για την ημέρα

θα πρέπει να έχει την εξής εμφάνιση: ((|0)[1-9])|([1|2][0-9])|(30)|(31).

Η κανονική παράσταση για το μήνα θα πρέπει να έχει την εξής εμφάνιση: ((|0)[1-9])|(10)|(11)|(12).

Η κανονική παράσταση για το έτος θα πρέπει να έχει την εξής εμφάνιση: ([19][0-9][0-9]|([0-9][0-

9])|([20][0-9][0-9]|([0-9][0-9]).

Αυτό που απομένει πλέον είναι να συνδυάσετε όλα αυτά τα στοιχεία μαζί και να διαχωρίσετε τους

αριθμούς με τελείες (π.χ., 1.03.1999). Η τελεία είναι σύμβολο κανονικής παράστασης και θα πρέπει

να τοποθετήσετε μια ανάστροφη κάθετο (\) πριν από αυτή. 

Η κανονική παράσταση για την πλήρη ημερομηνία θα πρέπει να έχει την εξής εμφάνιση:

((|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])

Κανονική παράσταση για διευθύνσεις e-mail:

[a-zA-Z0-9_\-\.]+\@[a-z0-9\.\-]+
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Χρήση της γραμμής εντολών

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη γραμμή εντολών για να μετατρέψετε σαρωμένα έγγραφα,

αρχεία PDF και αρχεία εικόνας σε υποστηριζόμενες μορφές αρχείων. Μπορείτε επίσης να τη

χρησιμοποιήσετε για να ξεκινήσετε μια σύγκριση δύο εκδόσεων ενός εγγράφου σε διαφορετικές

μορφές, χωρίς να χρειάζεται να ανοίξετε συγκεκριμένα το παράθυρο του OCR Editor ή το ABBYY

Σύγκριση εγγράφων. 

Για να επεξεργαστείτε έγγραφα χρησιμοποιώντας τη γραμμή εντολών, ακολουθήστε τα παρακάτω

βήματα: 

1. Ανοίξτε τη διεπαφή της γραμμής εντολών πιέζοντας τον συνδυασμό πλήκτρων Win+R. Έπειτα,

εισαγάγετε "cmd" στη γραμμή εντολών και πιέστε OK.

2. Εισαγάγετε μια εντολή μετατροπής  ή σύγκρισης  των εγγράφων σας και πιέστε το

πλήκτρο Enter. Στην οθόνη θα εμφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου ABBYY FineReader. Θα

περιέχει μια γραμμή προόδου, καθώς και τυχόν σχετικές υποδείξεις και προειδοποιήσεις.  

3. Αφού ολοκληρωθεί η επεξεργασία των εγγράφων σας, θα ανοίξουν τα αποτελέσματα στην

κατάλληλη εφαρμογή. 

 Για να αποθηκεύσετε τα αποτελέσματα της μετατροπής , θα πρέπει να εκκινήσετε τη

διαδικασία αποθήκευσης με μη αυτόματο τρόπο.

Περιεχόμενα κεφαλαίου:

· Παράμετροι γραμμής εντολών για τη μετατροπή εγγράφων

· Παράμετροι γραμμής εντολών για την αντιγραφή εγγράφων

· Αποθήκευση των αποτελεσμάτων μέσω της γραμμής εντολών

· Τιμές παραμέτρου LangName για τη γραμμή εντολών

390 393

395

390

393

395

399
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Παράμετροι γραμμής εντολών για τη μετατροπή εγγράφων

Για να ξεκινήσετε τη μετατροπή ενός εγγράφου σε επεξεργάσιμη μορφή, εκτελέστε την ακόλουθη

εντολή:

FineReaderOCR.exe <ImageSourceCommands> <RecognitionCommands> <ExportCommands>

FineReaderOCR.exe Η διαδρομή προς το αρχείο

FineReaderOCR.exe στον φάκελο

εγκατάστασης προγράμματος.

 Αν η πλήρης διαδρομή περιέχει κενά,

τοποθετήστε τη σε εισαγωγικά.

<ImageSourceCommands

> - έγγραφα πηγή προς

αναγνώριση

ImageFiles Η διαδρομή προς το αρχείο εικόνας ή το

έγγραφο PDF.

 Μπορείτε να καθορίσετε πολλά αρχεία

διαχωρίζοντάς τα με κενά. Αν η πλήρης

διαδρομή περιέχει κενά, τοποθετήστε τη σε

εισαγωγικά.

/scan [SourceName] Λαμβάνει μια εικόνα από τον σαρωτή. 

SourceName είναι η ονομασία του σαρωτή.

 Αν δεν έχει καθοριστεί το SourceName,

χρησιμοποιείται από προεπιλογή ο πιο

πρόσφατος σαρωτής. Αν η ονομασία σαρωτή

περιέχει κενά, τοποθετήστε την σε

εισαγωγικά.
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<RecognitionCommands>

- παράμετροι

αναγνώρισης

/lang LangName LangName είναι η γλώσσα αναγνώρισης.  

 Αν δεν έχει καθοριστεί η LangName,

χρησιμοποιείται από προεπιλογή η πιο

πρόσφατη γλώσσα. Μπορείτε να καθορίσετε

πολλές γλώσσες αναγνώρισης διαχωρίζοντάς

τις με κενά. 

 Για μια λίστα των υποστηριζόμενων

γλωσσών αναγνώρισης της γραμμής

εντολών, ανατρέξτε στις τιμές παραμέτρων

LangName για τη γραμμή εντολών .

 Μπορείτε να καθορίσετε μια

προσαρμοσμένη γλώσσα αναγνώρισης, αν

είναι αποθηκευμένη στον φάκελο έργου OCR.

Για να το κάνετε αυτό, τοποθετήστε δύο

σύμβολα "@" πριν από το όνομά της, π.χ.

"@@ UserLang". Η ονομασία μιας

προσαρμοσμένης γλώσσας δεν μπορεί να

περιέχει μη αλφαριθμητικά σύμβολα όπως "!"

ή "@".

399
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<ExportCommands> -

εξαγωγή αποτελεσμάτων

αναζήτησης

/send Target Target είναι η ονομασία μιας εξωτερικής

εφαρμογής στην οποία θα αποσταλούν τα

αποτελέσματα αναγνώρισης. Αντικαταστήστε

το "Target" με ένα από τα παρακάτω: 

· MSWord - Microsoft Word,

· MSExcel - Microsoft Excel,

· OpenOffice - Apache OpenOffice,

· Mail - η εφαρμογή ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου που χρησιμοποιείτε (τα

αποτελέσματα είναι σε μορφή Microsoft

Word),

· Clipboard - το πρόχειρο

· WebBrowser - το προεπιλεγμένο

πρόγραμμα πλοήγησης ιστού που

χρησιμοποιείτε,

· PDFViewer - το προεπιλεγμένο

πρόγραμμα προβολής PDF που

χρησιμοποιείτε,

· PowerPoint - Microsoft PowerPoint.

Παράδειγμα εντολής:

“C:\Program Files (x86)\ABBYY FineReader 15\FineReaderOCR.exe” D:

\Documents\Guide_German.pdf /lang German /send MSWord

Σύμφωνα με την παραπάνω εντολή, το πρόγραμμα επεξεργασίας OCR θα χρησιμοποιηθεί για τη

μετατροπή και το άνοιγμα του αρχείου Guide_German.pdf στη γερμανική γλώσσα στο Microsoft

Word.

 Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την αυτόματη αποθήκευση των αποτελεσμάτων

μετατροπής, ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση της γραμμής εντολών για αποθήκευση των

αποτελεσμάτων μετατροπής κατά την εκκίνηση του προγράμματος .395
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Παράμετροι γραμμής εντολών για την αντιγραφή εγγράφων

Για να συγκρίνετε δύο εκδόσεις ενός εγγράφου στο ABBYY Σύγκριση εγγράφων, εκτελέστε την

ακόλουθη εντολή:

Comparator.exe /compare <ImageSourceCommands> <ComparisonCommands>

Comparator.exe /compare Comparator.exe είναι η διαδρομή προς το

αρχείο Comparator.exe στον φάκελο

εγκατάστασης προγράμματος.

<ImageSourceCommands>

- έγγραφα προς σύγκριση

/file1:File_1 /file2:File_2 Το File_n είναι η διαδρομή προς το

έγγραφο. 

 Αν η πλήρης διαδρομή περιέχει κενά,

τοποθετήστε τη σε εισαγωγικά.

<ComparisonCommands> -

ρυθμίσεις σύγκρισης

/lang:LangName LangName είναι η γλώσσα του εγγράφου.

 Αν δεν έχει καθοριστεί η LangName,

χρησιμοποιείται από προεπιλογή η πιο

πρόσφατη γλώσσα. Μπορείτε να καθορίσετε

πολλές γλώσσες αναγνώρισης

διαχωρίζοντάς τις με κενά. 

 Για μια λίστα των υποστηριζόμενων

γλωσσών αναγνώρισης της γραμμής

εντολών, ανατρέξτε στις τιμές παραμέτρων

LangName για τη γραμμή εντολών .399
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Πρόσθετες επιλογές:

/recMode:RecognitionM

ode 

Λειτουργία αναγνώρισης PDF.

Αντικαταστήστε το "RecognitionMode" με

ένα από τα παρακάτω:

· UseOnlyPdfText - χρησιμοποιεί μόνο το

κείμενο από το αρχείο PDF. Αυτή η

λειτουργία ενεργοποιείται από

προεπιλογή (όταν δεν καθορίζεται η

επιλογή /recMode:RecognitionMode),

· AutoChoose - επιλέγει αυτόματα αν θα

χρησιμοποιήσει το OCR ή το κείμενο PDF,

· UseOnlyOCR - χρησιμοποιεί OCR.

 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με

τους τρόπους επεξεργασίας εγγράφων,

ανατρέξτε στην ενότητα Βελτίωση των

αποτελεσμάτων σύγκρισης .

Πρόσθετες επιλογές:

/options:OptionsList

Αντικαταστήστε το OptionsList με ένα ή

περισσότερα από τα ακόλουθα (χωρισμένα

με κόμματα):

· NoheadersFooters - δεν πραγματοποιεί

αναζήτηση σε κεφαλίδες ή υποσέλιδα (το

πρόγραμμα πραγματοποιεί αναζήτηση σε

κεφαλίδες και υποσέλιδα από προεπιλογή),

· IgnorePunctDiff - αγνοεί τις διαφορές

στίξης (το πρόγραμμα αναζητά σφάλματα

στίξης από προεπιλογή),

· IgnoreOneLetterDiff - αγνοεί διαφορές που

αφορούν μόνο ένα γράμμα (το

πρόγραμμα αναζητά ορθογραφικά λάθη

από προεπιλογή).

· UngroupDiff - δεν ομαδοποιεί τις

διαφορές που έχουν βρεθεί,

συμπεριλαμβανομένων των διαφορών

στο σώμα κειμένου, στις κεφαλίδες και

στα υποσέλιδα (το πρόγραμμα ομαδοποιεί

τις διαφορές από προεπιλογή).

304
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Παράδειγμα εντολής:

“C:\Program Files (x86)\ABBYY FineReader 15\Comparator.exe” /compare /file1:D:

\Documents\Document1.pdf /file2:D:

\Documents\Document2.pdf /lang:French /recMode:AutoChoose /options:IgnorePunctDiff,UngroupDi

ff

Με την παραπάνω εντολή θα εκκινηθεί μια σύγκριση των γαλλικών εγγράφων που ονομάζονται

Document1.pdf και Document2.pdf και θα καθορίσει αυτόματα αν θα χρησιμοποιηθεί OCR ή το

κείμενο του εγγράφου. ABBYY Σύγκριση εγγράφων θα αγνοήσει όλες τις διαφορές στίξης και δεν

θα ομαδοποιήσει τις διαφορές που βρίσκει.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την αυτόματη αποθήκευση των αποτελεσμάτων

μετατροπής, ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση της γραμμής εντολών για αποθήκευση των

αποτελεσμάτων μετατροπής κατά την εκκίνηση του προγράμματος .

Αποθήκευση των αποτελεσμάτων μέσω της γραμμής εντολών

 Απαιτείται κατάλληλη άδεια ABBYY FineReader.

Χρήση της γραμμής εντολών για αποθήκευση των αποτελεσμάτων μετατροπής κατά την

έναρξη του προγράμματος

Για να μετατρέψετε σαρωμένα έγγραφα, αρχεία PDF ή/και αρχεία εικόνας σε επεξεργάσιμες

μορφές και να αποθηκεύσετε τα αποτελέσματα, εκτελέστε την ακόλουθη εντολή:

FineCmd.exe <ImageSourceCommands> <RecognitionCommands> <ExportCommands>

<OtherCommands> 

FineCmd.exe Η διαδρομή προς το αρχείο FineCmd.exe στον

φάκελο εγκατάστασης προγράμματος.

 Αν η πλήρης διαδρομή προς το αρχείο

περιέχει κενά, τοποθετήστε τη σε εισαγωγικά.

<ImageSourceCommands

> - έγγραφα πηγή προς

αναγνώριση

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε

στις Παραμέτρους της γραμμής εντολών για

μετατροπή εγγράφων .

<RecognitionCommands>

- παράμετροι

αναγνώρισης

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε

στις Παραμέτρους της γραμμής εντολών για

μετατροπή εγγράφων .

395
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<ExportCommands> -

αποθήκευση

αποτελεσμάτων

/out Out.Ext Out.Ext είναι η διαδρομή προς το αρχείο που

περιέχει τα αποτελέσματα αναγνώρισης, όπου

.Ext είναι η επέκταση αρχείου. Εάν υπάρχει

ήδη ένα αρχείο με αυτό το όνομα, θα

τροποποιηθεί.

 Για μια λίστα των υποστηριζόμενων

μορφών αρχείων, ανατρέξτε στις

Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων .

<OtherCommands> /report ReportFile Δημιουργεί μια αναφορά σχετικά με την

ολοκληρωμένη εργασία μετατροπής. Το

ReportFile είναι η διαδρομή προς το αρχείο

της αναφοράς.

Παράδειγμα εντολής:

“C:\Program Files (x86)\ABBYY FineReader 15\FineCmd.exe” D:\Documents\Document1.pdf /lang

French /out D:\Documents\Result.docx /report D:\Documents\ReportFile

Με την παραπάνω εντολή θα χρησιμοποιηθεί το πρόγραμμα επεξεργασίας OCR για να μετατρέψει

και να αποθηκεύσει ένα αρχείο γαλλικής γλώσσας που ονομάζεται Document1.pdf σε ένα αρχείο

που ονομάζεται Result.docx. Θα δημιουργηθεί επίσης ένα αρχείο αναφοράς με την ονομασία

ReportFile.

Χρήση της γραμμής εντολών για αποθήκευση των αποτελεσμάτων σύγκρισης κατά την

έναρξη του προγράμματος

Για να πραγματοποιήσετε σύγκριση δύο εκδόσεων ενός εγγράφου και αποθήκευση του

αποτελέσματος, εκτελέστε την ακόλουθη εντολή: 

Comparator.exe /compare <ImageSourceCommands> <ComparisonCommands>

<ExportCommands> 

Comparator.exe /compare Comparator.exe είναι η διαδρομή προς το

αρχείο Comparator.exe στον φάκελο

εγκατάστασης προγράμματος.

<ImageSourceCommands>

- έγγραφα προς σύγκριση

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε

στις Παραμέτρους της γραμμής εντολών για

σύγκριση εγγράφων .

359
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<ComparisonCommands> -

ρυθμίσεις σύγκρισης

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε

στις Παραμέτρους της γραμμής εντολών για

σύγκριση εγγράφων .

<ExportCommands> -

αποθήκευση

αποτελεσμάτων

/saveFile:Out.Ext Out.Ext είναι η διαδρομή προς το αρχείο

που περιέχει τα αποτελέσματα σύγκρισης,

όπου .Ext είναι η επέκταση αρχείου. Εάν

υπάρχει ήδη ένα αρχείο με αυτό το όνομα,

θα τροποποιηθεί.

 Η επέκταση αρχείου πρέπει να

συμμορφώνεται με τις μορφές αρχείων της

λειτουργίας αποθήκευσης αποτελεσμάτων.

 Για μια λίστα των υποστηριζόμενων

μορφών αρχείων, ανατρέξτε στις

Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων .

/saveMode:SaveMode Λειτουργία αποθήκευσης αποτελεσμάτων

σύγκρισης. Αντικαταστήστε το "SaveMode"

με ένα από τα παρακάτω:

· PdfDocument1 - αποθηκεύει το πρώτο

έγγραφο σε μορφή PDF και προσθέτει ένα

σχόλιο για κάθε διαφορά,

· PdfDocument2 - αποθηκεύει το δεύτερο

έγγραφο σε μορφή PDF και προσθέτει ένα

σχόλιο για κάθε διαφορά,

· Word - αποθηκεύει μια λίστα διαφορών σε

μορφή πίνακα Microsoft Word. 

Παράδειγμα εντολής:

“C:\Program Files (x86)\ABBYY FineReader 15\Comparator.exe” /compare /file1:D:

\Documents\Document1.pdf /file2:D:

\Documents\Document2.pdf /lang:French /recMode:AutoChoose /options:IgnorePunctDiff,UngroupDi

ff /saveFile:D:\Documents\Comparison.docx /saveMode:Word

393
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Με την παραπάνω εντολή θα ξεκινήσει μια σύγκριση των εγγράφων γαλλικής γλώσσας

Document1.pdf και Document2.pdf. Το πρόγραμμα θα καθορίσει αυτόματα, εάν θα χρησιμοποιηθεί

OCR ή το υπάρχον κείμενο PDF. ABBYY Σύγκριση εγγράφων θα αγνοήσει όλες τις διαφορές στίξης,

δεν θα ομαδοποιήσει τις διαφορές που θα βρει και θα αποθηκεύσει τα αποτελέσματα της

σύγκρισης σε ένα αρχείο με την ονομασία Comparison.docx (σε μορφή πίνακα).
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Τιμές παραμέτρου LangName για τη γραμμή εντολών

Ακολουθεί μια λίστα τιμών για την παράμετρο γλώσσας αναγνώρισης κατά την εκτέλεση του

ABBYY FineReader μέσω της γραμμής εντολών. Οι διαθέσιμες γλώσσες σύγκρισης επισημαίνονται

με αστερίσκο (*). 

· Abkhaz 

· Adyghe 

· Afrikaans 

· Agul 

· Albanian 

· Altaic 

· Arabic 

· ArmenianEastern 

· ArmenianGrabar 

· ArmenianWestern 

· Awar 

· Aymara 

· AzeriCyrillic 

· AzeriLatin* 

· Bashkir* 

· Basic 

· Basque 

· Belarusian 

· Bemba 

· Blackfoot 

· Breton 

· Bugotu 

· Bulgarian* 
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· Buryat 

· C++ 

· Catalan* 

· Chamorro 

· Chechen 

· Chemistry 

· ChinesePRC 

· ChineseTaiwan 

· Chukcha 

· Chuvash 

· Cobol 

· Corsican 

· CrimeanTatar 

· Croatian* 

· Crow 

· Czech* 

· Danish* 

· Dargwa 

· Digits 

· Dungan 

· Dutch* 

· DutchBelgian* 

· English* 

· EskimoCyrillic 

· EskimoLatin 

· Esperanto 
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· Estonian* 

· Even 

· Evenki 

· Faeroese 

· Fij ian 

· Finnish* 

· Fortran 

· French* 

· Frisian 

· Friulian 

· GaelicScottish 

· Gagauz 

· Galician 

· Ganda 

· German* 

· GermanLuxembourg 

· GermanNewSpelling* 

· Greek 

· Guarani 

· Hani 

· Hausa 

· Hawaiian 

· Hebrew* 

· Hungarian* 

· Icelandic 

· Ido 
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· Indonesian* 

· Ingush 

· Interlingua 

· Irish 

· Italian* 

· Japanese 

· Java 

· Kabardian 

· Kalmyk 

· KarachayBalkar 

· Karakalpak 

· Kasub 

· Kawa 

· Kazakh 

· Khakas 

· Khanty 

· Kikuyu 

· Kirgiz 

· Kongo 

· Korean* 

· KoreanHangul* 

· Koryak 

· Kpelle 

· Kumyk 

· Kurdish 

· Lak 
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· Lappish 

· Latin 

· Latvian* 

· Lezgin 

· Lithuanian* 

· Luba 

· Macedonian 

· Malagasy 

· Malay 

· Malinke 

· Maltese 

· Mansi 

· Maori 

· Mari 

· Mathematical 

· Maya 

· Miao 

· Minankabaw 

· Mohawk 

· Mongol 

· Mordvin 

· Nahuatl 

· Nenets 

· Nivkh 

· Nogay 

· NorwegianBokmal* 
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· NorwegianNynorsk* 

· Nyanja 

· Occidental 

· Oj ibway 

· Ossetic 

· Papiamento 

· Pascal 

· PidginEnglish 

· Polish* 

· PortugueseBrazilian* 

· PortugueseStandard* 

· Provencal 

· Quechua 

· RhaetoRomanic 

· Romanian* 

· RomanianMoldavia 

· Romany 

· Ruanda 

· Rundi 

· Russian* 

· RussianOldSpelling 

· RussianWithAccent 

· Samoan 

· Selkup 

· SerbianCyrillic 

· SerbianLatin 
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· Shona 

· Sioux 

· Slovak* 

· Slovenian* 

· Somali 

· Sorbian 

· Sotho 

· Spanish* 

· Sunda 

· Swahili 

· Swazi 

· Swedish* 

· Tabassaran 

· Tagalog 

· Tahitian 

· Taj ik 

· Tatar* 

· Thai 

· Tinpo 

· Tongan 

· TranscriptionEnglish 

· Tswana 

· Tun 

· Turkish* 

· Turkmen 

· TurkmenLatin 
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· Tuvin 

· Udmurt 

· UighurCyrillic 

· UighurLatin 

· Ukrainian* 

· UzbekCyrillic 

· UzbekLatin 

· Vietnamese* 

· Visayan 

· Welsh 

· Wolof 

· Xhosa 

· Yakut 

· Yiddish 

· Zapotec 

· Zulu
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Εγκατάσταση, ενεργοποίηση και εγγραφή του

ABBYY FineReader PDF 15
Η πειρατεία λογισμικού βλάπτει εξίσου τους κατασκευαστές και τους τελικούς χρήστες του. Η

χρήση ενός παράνομου προϊόντος δεν είναι ποτέ ασφαλής. Το νόμιμο λογισμικό διασφαλίζει ότι

κανένα τρίτο μέρος δεν μπορεί να εισαγάγει επιβλαβείς αλλαγές κώδικα. Η ABBYY καταβάλλει κάθε

προσπάθεια για την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της και την ασφάλεια

των πελατών της.

Τα προϊόντα λογισμικού της ABBYY περιλαμβάνουν ειδική τεχνολογία προστασίας, η οποία

αποτρέπει τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση τους από χρηστές οι οποίοι δεν έχουν προβεί σε

συμφωνία άδειας χρήσης με την ABBYY. Για να έχετε τη δυνατότητα εκτέλεσης του ABBYY

FineReader χωρίς περιορισμούς, θα πρέπει να το ενεργοποιήσετε.

Η δήλωση του προϊόντος είναι προαιρετική και οι εγγεγραμμένοι χρήστες απολαμβάνουν

ορισμένα πλεονεκτήματα.

Περιεχόμενα κεφαλαίου

· Απαιτήσεις συστήματος

· Εγκατάσταση και εκκίνηση του ABBYY FineReader

· Ενεργοποίηση του ABBYY FineReader

· Εγγραφή του ABBYY FineReader

· Πολιτική απορρήτου

408
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Απαιτήσεις συστήματος

1. Λειτουργικό σύστημα: 

· Microsoft Windows 10 / 8.1

· Microsoft Windows Server 2019 / 2016 / 2012 R2

Το λειτουργικό σύστημα πρέπει να υποστηρίζει τη γλώσσα που έχετε επιλέξει για τη

διασύνδεση χρήστη. 

2. Επεξεργαστής 1 GHz ή ταχύτερος 32-bit (x86) ή 64-bit (x64) με το σύνολο οδηγιών SSE2.

3. Μνήμη RAM 1 GB (4 GB συνιστάται).

Σε ένα σύστημα πολλαπλών επεξεργαστών, απαιτείται πρόσθετη μνήμη RAM 512 MB για

κάθε επιπλέον επεξεργαστή.

4. 1.5 GB διαθέσιμος χώρος στον σκληρό δίσκο για την εγκατάσταση και επιπλέον 1.5 GB

για τη λειτουργία του προγράμματος.

5. Κάρτα γραφικών και οθόνη που υποστηρίζουν ανάλυση τουλάχιστον 1024×768.

6. Μια σύνδεση στο Internet για ενεργοποίηση του σειριακού αριθμού σας.

7. Πληκτρολόγιο και ποντίκι ή άλλη συσκευή κατάδειξης.

Υποστήριξη διακομιστή τερματικού

Το ABBYY FineReader PDF 15 έχει δοκιμαστεί με τους παρακάτω διακομιστές τερματικού:

· Microsoft Windows Server 2019, 2016, 2012 R2 (Remote Desktop, RemoteApp και Remote

Desktop Web Access)

· Citrix Workspace App 1808 (χρήση της εγκατεστημένης εφαρμογής με πρόσβαση από

σενάριο διακομιστή), Citrix Virtual Apps and Desktops

Σαρωτές και πολυλειτουργικούς εκτυπωτές

Το ABBYY FineReader PDF 15 υποστηρίζει σαρωτές TWAIN και σαρωτές συμβατούς με WIA καθώς

και πολυλειτουργικούς εκτυπωτές (MFP).

 Για μια λίστα με μορφές αρχείων που υποστηρίζονται από το ABBYY FineReader PDF 15,

ανατρέξτε στην ενότητα Υποστηριζόμενες μορφές εγγράφων .359



409

ABBYY® FineReader PDF 15 Εγχειρίδιο χρήσης

Εγκατάσταση και εκκίνηση του ABBYY FineReader

Εγκατάσταση του ABBYY FineReader σε έναν υπολογιστή

1. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο Setup.exe στον δίσκο εγκατάστασης ή σε άλλο μέσο

διανομής.

2. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη στον Οδηγό εγκατάστασης.

Ανάπτυξη του ABBYY FineReader PDF 15 σε ένα δίκτυο LAN

Το ABBYY FineReader μπορεί να εγκατασταθεί και να χρησιμοποιηθεί σε τοπικό δίκτυο*. Οι

αυτοματοποιημένες μέθοδοι εγκατάστασης σάς προσφέρουν ταχύτητα και ευελιξία κατά την

εγκατάσταση του ABBYY FineReader σε ένα τοπικό δίκτυο, καθώς δεν χρειάζεται να

εγκαταστήσετε το πρόγραμμα χειροκίνητα σε κάθε μεμονωμένο σταθμό εργασίας. 

Η εγκατάσταση αποτελείται από δύο στάδια. Αρχικά, εκτελείται η εγκατάσταση του προγράμματος

στον διακομιστή. Από τον διακομιστή, το πρόγραμμα μπορεί να εγκατασταθεί σε σταθμούς

εργασίας, χρησιμοποιώντας μία από τις παρακάτω τέσσερις μεθόδους:

· Με χρήση της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory

· Με χρήση του Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM)

· Από τη γραμμή εντολών

· Χειροκίνητα σε διαδραστική λειτουργία

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση του ABBYY FineReader σε σταθμούς

εργασίας χρησιμοποιώντας τη διαχείριση αδειών χρήσης και κατά την εργασία με το πρόγραμμα

σε τοπικό δίκτυο, ανατρέξτε στον Οδηγό διαχειριστή συστήματος.

Έναρξη του ABBYY FineReader

Για να εκκινήσετε το ABBYY FineReader PDF 15:

· Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη στα Windows και κατόπιν επιλέξτε Όλες οι εφαρμογές >

ABBYY FineReader PDF 15 (στα Windows 10, κάντε κλικ στο πλήκτρο Έναρξη  >

Όλες οι εφαρμογές και, στη συνέχεια, επιλέξτε ABBYY FineReader PDF 15).

· Εναλλακτικά, κάντε δεξί κλικ σε ένα αρχείο εγγράφου στην Εξερεύνηση των Windows

(πρέπει να είναι σε μια από τις υποστηριζόμενες μορφές ) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ

στην επιλογή Επεξεργασία με ABBYY FineReader PDF 15 ή Μετατροπή με ABBYY

FineReader PDF 15 και επιλέξτε μία από τις εντολές μετατροπής.

* Αυτή η δυνατότητα δεν είναι διαθέσιμη σε κάποιες εκδόσεις του ABBYY FineReader. Δείτε

επίσης:  Σελίδα του FineReader στον ιστότοπο της ABBYY (http://www.ABBYY.com/FineReader/ )

για μια λίστα με τις εκδόσεις και τα χαρακτηριστικά τους.
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Ενεργοποίηση του ABBYY FineReader

Μετά από την εγκατάσταση του ABBYY FineReader PDF 15, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε το

πρόγραμμα ώστε να έχετε τη δυνατότητα να το εκτελέσετε σε πλήρη λειτουργία. Εάν δεν

ενεργοποιήσετε το ABBYY FineReader PDF 15, το πρόγραμμα θα εκτελείται σε δοκιμαστική

λειτουργία, η οποία σας επιτρέπει να δοκιμάσετε το πρόγραμμα, αλλά περιορίζει τον αριθμό των

σελίδων που μπορείτε να αποθηκεύσετε και σταματά να λειτουργεί μετά από ορισμένο χρονικό

διάστημα.

Για να ενεργοποιήσετε το ABBYY FineReader PDF 15:

1. Στο παράθυρο Νέα εργασία κάντε κλικ στο κουμπί Βοήθεια > Ενεργοποίηση....

2. Πληκτρολογήστε τον σειριακό αριθμό σας  ή φορτώστε ένα αρχείο άδειας χρήσης,

εάν υπάρχει.

Επιλέξτε μία από τις τέσσερις επιλογές ενεργοποίησης που εμφανίζεται στον Οδηγό

ενεργοποίησης:

· Ενεργοποίηση μέσω Internet 

Η ενεργοποίηση πραγματοποιείται αυτόματα και για την ολοκλήρωσή της απαιτούνται

μόνο μερικά δευτερόλεπτα. Για αυτή τη μέθοδο απαιτείται ενεργή σύνδεση στο Internet.

· Ενεργοποίηση μέσω της ιστοσελίδας της ABBYY

1. Κάντε κλικ στη σύνδεση στον Οδηγό ενεργοποίησης για να ανοίξετε τη σελίδα

ενεργοποίησης.

2. Αντιγράψτε τον Κωδικό προϊόντος  στον Οδηγό ενεργοποίησης και επικολλήστε

τον στο αντίστοιχο πεδίο στη σελίδα.

3. Αντιγράψτε τον σειριακό αριθμό στον Οδηγό ενεργοποίησης και επικολλήστε τον

στο αντίστοιχο πεδίο στη σελίδα.

4. Αποθηκεύστε το αρχείο άδειας χρήσης στον σκληρό δίσκο σας.

5. Κάντε κλικ Επόμενο στον Οδηγό ενεργοποίησης και καθορίστε τη διαδρομή στο

αρχείο άδειας χρήσης.

6. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

Το ABBYY FineReader PDF 15 θα ενεργοποιηθεί και θα εκτελείται σε πλήρη λειτουργία από

τώρα και στο εξής.

· Ενεργοποίηση μέσω e-mail

1. Το πρόγραμμα θα δημιουργήσει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με όλες τις

πληροφορίες που απαιτούνται για την ενεργοποίηση.
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2. Στείλτε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χωρίς να αλλάξετε το κείμενο και το

θέμα. Θα λάβετε ένα απαντητικό μήνυμα που θα περιέχει ένα αρχείο άδειας χρήσης.

3. Αποθηκεύστε το αρχείο άδειας χρήσης στον σκληρό δίσκο σας.

4. Καθορίστε τη διαδρομή προς το αρχείο άδειας χρήσης στον Οδηγό ενεργοποίησης.

Το ABBYY FineReader PDF 15 θα ενεργοποιηθεί και θα εκτελείται σε πλήρη λειτουργία από

τώρα και στο εξής.

· Ενεργοποίηση μέσω e-mail από άλλο υπολογιστή

1. Επιλέξτε αυτήν τη μέθοδο ενεργοποίησης, εάν δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε το

ABBYY FineReader PDF 15 στον υπολογιστή στον οποίο είναι εγκατεστημένο (π.χ. αν

δεν έχετε μια σύνδεση στο Internet ή δεν είναι δυνατή η αποστολή μηνυμάτων

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

2. Αποθηκεύστε τις πληροφορίες αδειοδότησης σε ένα αρχείο κειμένου.

3. Δημιουργήστε ένα νέο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε έναν υπολογιστή που

μπορεί να στείλει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Καθορίστε το αίτημα

ενεργοποίησης στο πεδίο Θέμα και FineReader-activation@abbyy.com  στο πεδίο

Προς πεδίο.

4. Αντιγράψτε τα περιεχόμενα του αρχείου κειμένου στο μήνυμα ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου. Μην κάνετε αλλαγές για να διασφαλίσετε ότι το μήνυμά σας θα

διεκπεραιωθεί αυτόματα και θα λάβετε μια άμεση απάντηση.

5. Στείλτε το μήνυμα. Θα λάβετε ένα απαντητικό μήνυμα που θα περιέχει ένα αρχείο

άδειας χρήσης.

6. Αποθηκεύστε το αρχείο άδειας χρήσης στον σκληρό δίσκο σας.

7. Καθορίστε τη διαδρομή προς το αρχείο άδειας χρήσης στον Οδηγό ενεργοποίησης.

Το ABBYY FineReader PDF 15 θα ενεργοποιηθεί και θα εκτελείται σε πλήρη λειτουργία από

τώρα και στο εξής.

Αφού ενεργοποιήσετε το ABBYY FineReader μία φορά, θα είστε σε θέση να το εγκαταστήσετε στον

ίδιο υπολογιστή όσες φορές θέλετε χωρίς να χρειάζεται να το ενεργοποιήσετε και πάλι. Ωστόσο,

αν γίνουν σημαντικές αλλαγές στις ρυθμίσεις παραμέτρων υλικού του υπολογιστή, εάν ο σκληρός

δίσκος είναι μορφοποιημένος ή το λειτουργικό του σύστημα έχει επανεγκατασταθεί, ίσως

χρειαστεί να πάρετε ένα αρχείο άδειας χρήσης και να ενεργοποιήσετε ξανά το ABBYY FineReader.

410



412

ABBYY® FineReader PDF 15 Εγχειρίδιο χρήσης

Εγγραφή του ABBYY FineReader

Σας προσκαλούμε να εγγράψετε το αντίγραφο του ABBYY FineReader PDF 15 που διαθέτετε και να

λαμβάνετε ειδικά προνόμια που είναι διαθέσιμα στους εγγεγραμμένους χρήστες. Η εγγραφή είναι

προαιρετική.

Μπορείτε να εγγράψετε το αντίγραφο ABBYY FineReader που διαθέτετε:

· Παρέχοντας τα στοιχεία επικοινωνίας σας κατά την ενεργοποίηση του αντιγράφου του

προϊόντος που διαθέτετε.

 Αν επιλέξετε να μην ενεργοποιήσετε το ABBYY FineReader κατά τη διαδικασία

ενεργοποίησης, θα είστε σε θέση να το εγγράψετε αργότερα ανά πάσα στιγμή.

· Επιλέγοντας Βοήθεια > Εγγραφή... και παρέχοντας τα στοιχεία επικοινωνίας σας στο

παράθυρο διαλόγου εγγραφής

· Ολοκληρώνοντας τη διαδικασία εγγραφής στον ιστότοπο της ABBYY

(https://www.abbyy.com/).

Οι εγγεγραμμένοι χρήστες θα έχουν τα εξής προνόμια:

1. Δωρεάν τεχνική υποστήριξη .*

2. Το ABBYY Screenshot Reader , μια εφαρμογή εύκολη στη χρήση για λήψη στιγμιοτύπων

οθόνης και αναγνώριση κειμένου στην οθόνη.

3. Ένας τρόπος για να ανακτήσετε τον σειριακό αριθμό σας, εάν τον χάσετε (π.χ. κατά την

επανεγκατάσταση του λειτουργικού σας συστήματος).

Επίσης, θα σας στέλνουμε ειδοποιήσεις σχετικά με ενημερώσεις και νέες εκδόσεις των

προϊόντων, εάν δηλώσετε τη συγκατάθεσή σας για να λαμβάνετε αυτές τις ειδοποιήσεις

κατά τη διαδικασία εγγραφής.

* Δείτε επίσης:  η σελίδα τεχνικής υποστήριξης του ιστότοπου της ABBYY

(https://www.abbyy.com/en-us/support/).

432

310

https://www.abbyy.com/


413

ABBYY® FineReader PDF 15 Εγχειρίδιο χρήσης

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Σεβόμαστε το ιδιωτικό σας απόρρητο και φροντίζουμε να προστατεύουμε τα στοιχεία σας. Θα

συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε οποιαδήποτε δεδομένα λαμβάνουμε από εσάς

βάσει των όρων εμπιστευτικότητας και σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική απορρήτου. 

Θα σας στέλνουμε μηνύματα e-mail που περιέχουν νέα σχετικά με τα προϊόντα, πληροφορίες

τιμολόγησης, ειδικές προσφορές και άλλες πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία και τα προϊόντα

μόνο εάν δεχτείτε να λαμβάνετε τέτοιου είδους πληροφορίες από εμάς, επιλέγοντας την

αντίστοιχη επιλογή στο πλαίσιο διαλόγου της δήλωσης προϊόντος. Μπορείτε να μας ζητήσετε να

διαγράψουμε τη διεύθυνση e-mail σας από τη λίστα αλληλογραφίας μας οποιαδήποτε στιγμή.

Παράρτημα
Περιεχόμενα κεφαλαίου

· Γλωσσάρι

· Συντομεύσεις πληκτρολογίου
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Γλωσσάρι

ABBYY Hot Folder είναι ένας πράκτορας προγραμματισμού που παρέχει στους χρήστες τη

δυνατότητα να επιλέγουν ένα φάκελο με εικόνες και να καθορίζουν το χρόνο για την επεξεργασία

των εικόνων στο φάκελο. Το ABBYY FineReader επεξεργάζεται αυτόματα τις εικόνες του

επιλεγμένου φακέλου.

ABBYY Screenshot Reader είναι μια εφαρμογή που παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα

δημιουργίας στιγμιοτύπων οθόνης και αναγνώρισης των κειμένων σε αυτά.

ADF (Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων) είναι μια συσκευή η οποία τροφοδοτεί αυτόματα τα

έγγραφα σε έναν σαρωτή. Ένας σαρωτής με αυτόματο τροφοδότη εγγράφων έχει τη δυνατότητα

σάρωσης πολλαπλών σελίδων χωρίς χειροκίνητη παρέμβαση. Το ΑΒΒΥΥ FineReader υποστηρίζει

πολυσέλιδα έγγραφα.

ADRT (Τεχνολογία προσαρμοστικής αναγνώρισης εγγράφων) είναι μια τεχνολογία η οποία

βελτιώνει την ποιότητα της μετατροπής πολυσέλιδων εγγράφων. Για παράδειγμα, έχει τη

δυνατότητα αναγνώρισης στοιχείων όπως επικεφαλίδες, κεφαλίδες και υποσέλιδα, αρίθμηση

σελίδων και υπογραφές.

dpi (κουκκίδες ανά ίντσα) είναι ένα μέτρο ανάλυσης εικόνας.

License Manager είναι ένα βοηθητικό πρόγραμμα που χρησιμοποιείται για τη διαχείριση αδειών

χρήσης του ABBYY FineReader και την ενεργοποίηση του ABBYY FineReader PDF 15 Corporate.

OCR (οπτική αναγνώριση χαρακτήρων) είναι μια τεχνολογία που επιτρέπει στους υπολογιστές να

διαβάζουν κείμενο, να εντοπίζουν εικόνες, πίνακες και άλλα στοιχεία μορφοποίησης.

PDF (μορφότυπο φορητού εγγράφου) είναι μια συνηθισμένη μορφή εγγράφου. Ένα αρχείο PDF

έχει την ίδια εμφάνιση ανεξάρτητα από τον υπολογιστή στον οποίο προβάλλεται κάθε φορά χάρη

στις λεπτομερείς περιγραφές κειμένου, γραμματοσειρών και γραφικών που περιέχει.

PDF με ετικέτες είναι ένα έγγραφο PDF το οποίο περιέχει πληροφορίες για τη δομή του εγγράφου,

όπως τα λογικά μέρη του, εικόνες και πίνακες. Η δομή ενός εγγράφου κωδικοποιείται σε ετικέτες

PDF. Ένα αρχείο PDF το οποίο διαθέτει ετικέτες μπορεί να αναδρομολογηθεί, ώστε να ταιριάζει σε

διαφορετικά μεγέθη οθόνης και να εμφανίζεται σωστά σε φορητές συσκευές.

Unicode είναι ένα διεθνές πρότυπο κωδικοποίησης κειμένου το οποίο αναπτύχθηκε από την

Unicode Consortium (Unicode, Inc.). Το πρότυπο Unicode παρέχει ένα εύκολα επεκτάσιμο σύστημα

16-bit για την κωδικοποίηση συμβόλων σχεδόν από όλες τις σύγχρονες γλώσσες. Ορίζει πώς

πρέπει να κωδικοποιούνται τα σύμβολα και ποιοι αλγόριθμοι και ιδιότητες χαρακτήρων πρέπει να

χρησιμοποιούνται κατά τη διαδικασία της κωδικοποίησης.

Α
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Ανάλυση εγγράφου είναι η διαδικασία προσδιορισμού της λογικής δομής ενός εγγράφου και

περιοχών που περιέχουν διάφορους τύπους δεδομένων. Η ανάλυση του εγγράφου μπορεί να

εκτελείται αυτόματα ή χειροκίνητα.

Ανάλυση είναι μια παράμετρος σάρωσης που προσδιορίζεται σε κουκκίδες ανά ίντσα (dpi). Η

ανάλυση 300 dpi θα πρέπει να χρησιμοποιείται για κείμενα με μέγεθος γραμματοσειράς 10 στ. και

άνω, ενώ η ανάλυση 400 έως 600 dpi είναι προτιμότερη για κείμενα γραμματοσειράς μικρότερου

μεγέθους (9 στ. και κάτω).

Αντεστραμμένη εικόνα είναι μια εικόνα με λευκούς χαρακτήρες εκτυπωμένους σε σκούρο φόντο.

Απαγορευμένοι χαρακτήρες είναι χαρακτήρες οι οποίοι θεωρείτε ότι δεν θα προκύψουν ποτέ σε

ένα προς αναγνώριση κείμενο. Ο καθορισμός αυτών των απαγορευμένων χαρακτήρων αυξάνει

την ταχύτητα και την ποιότητα της οπτικής αναγνώρισης.

Αυτοματοποιημένες εργασίες: Ένα στοιχείο διαχείρισης εργασιών του ABBYY FineReader PDF 15

που σας επιτρέπει να δημιουργείτε, να ρυθμίζετε και να εκκινείτε εργασίες του ABBYY FineReader.

Επιστροφή στην κορυφή

Γ

Γραμματοσειρά σταθερού πλάτους είναι μια γραμματοσειρά (όπως ο τύπος Courier New) στην

οποία όλοι οι χαρακτήρες έχουν σταθερό πλάτος. Για καλύτερα αποτελέσματα OCR στις

γραμματοσειρές σταθερού πλάτους, στην καρτέλα OCR του πλαισίου διαλόγου Επιλογές επιλέξτε

Γραφομηχανή στην ομάδα επιλογών Τύπος εγγράφου.

Δ

Διάταξη σελίδας είναι η διάταξη κειμένου, πινάκων, εικόνων, παραγράφων και στηλών σε μια

σελίδα. Οι γραμματοσειρές, τα μεγέθη και τα χρώματα των γραμματοσειρών, το φόντο και ο

προσανατολισμός του κειμένου είναι επίσης μέρη της διάταξης σελίδας.

Διαχωριστικά είναι σύμβολα τα οποία χρησιμοποιούνται για τον διαχωρισμό των λέξεων (π.χ. /, \,

παύλα) και τα οποία διαχωρίζονται με κενά από τις ίδιες τις λέξεις.

Δίψηφο γράμμα είναι ο συνδυασμός δύο ή περισσότερων ενοποιημένων χαρακτήρων (π.χ., fi, fl,

ffi). Αυτοί οι χαρακτήρες διαχωρίζονται δύσκολα από το ABBYY FineReader. Η αντιμετώπισή τους

ως ένας χαρακτήρας βελτιώνει την ακρίβεια της οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων.

Ε
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Έγχρωμη λειτουργία προσδιορίζει κατά πόσον θα διατηρηθούν ή όχι τα χρώματα του εγγράφου.

Η χρήση ασπρόμαυρων εικόνων έχει ως αποτέλεσμα μικρότερα έργα OCR και ταχύτερη

επεξεργασία.

Εκπαίδευση είναι η διαδικασία της δημιουργίας αντιστοιχίας μεταξύ της εικόνας ενός χαρακτήρα

και του ίδιου του χαρακτήρα. Δείτε επίσης:  Εάν το έντυπο έγγραφό σας περιέχει μη τυποποιημένες

γραμματοσειρές .

Ενεργή περιοχή είναι μια επιλεγμένη περιοχή στην εικόνα η οποία μπορεί να διαγραφεί, να

μετακινηθεί ή να τροποποιηθεί. Για να καταστήσετε μια περιοχή ενεργή, κάντε κλικ σε αυτήν. Το

πλαίσιο το οποίο περιλαμβάνει μια περιοχή εμφανίζεται με έντονη γραφή και διαθέτει λαβές

αλλαγής μεγέθους τις οποίες μπορείτε να σύρετε για να αλλάξετε το μέγεθος της περιοχής.

Ενεργοποίηση είναι η διαδικασία απόκτησης ενός ειδικού κωδικού από την ABBYY, ο οποίος

επιτρέπει στους χρήστες να χρησιμοποιούν το αντίγραφο του προϊόντος τους σε πλήρη

λειτουργία σε έναν συγκεκριμένο υπολογιστή.

Επιλογές έργου OCR είναι το σύνολο των επιλογών που μπορούν να επιλεγούν στο πλαίσιο

διαλόγου Επιλογές (κάντε κλικ στο κουμπί Εργαλεία� > Επιλογές... για να ανοίξετε αυτό το πλαίσιο

διαλόγου). Αυτές οι επιλογές περιλαμβάνουν επίσης γλώσσες και μοτίβα χρήστη. Οι επιλογές έργου

OCR μπορούν να αποθηκευτούν και, στη συνέχεια, να χρησιμοποιηθούν σε άλλα έργα OCR.

Εργασία του ABBYY FineReader είναι ένα σύνολο από διαδοχικά βήματα που χρειάζεται να

εκτελέσει το πρόγραμμα, προκειμένου να επεξεργαστεί ένα έγγραφο.  Το ABBYY FineReader PDF 15

περιλαμβάνει μια σειρά από ενσωματωμένες εργασίες για τις πιο συνήθεις ανάγκες επεξεργασίας

εγγράφων. Οι χρήστες μπορούν επίσης να δημιουργήσουν τις δικές τους προσαρμοσμένες

εργασίες. Οι ενσωματωμένες εργασίες μπορούν να εκκινηθούν στο παράθυρο Νέα εργασία.

Έργο OCR είναι ένα έργο που δημιουργήθηκε από το ABBYY FineReader για την επεξεργασία ενός

εγγράφου. Περιλαμβάνει τις εικόνες των σελίδων του εγγράφου, το αναγνωρισμένο κείμενό τους

(εάν υπάρχει) και τις ρυθμίσεις του προγράμματος.

Εφέ γραμματοσειράς είναι η εμφάνιση μιας γραμματοσειράς (π.χ., έντονη γραφή, πλάγια γραφή,

υπογράμμιση, διακριτή γραφή, δείκτης, εκθέτης, μικρά κεφαλαία).

Επιστροφή στην κορυφή

Κ

Κεφαλίδες και υποσέλιδα είναι εικόνες ή κείμενο στο επάνω ή στο κάτω περιθώριο μιας σελίδας.

Οι κεφαλίδες βρίσκονται στην κορυφή της σελίδας και τα υποσέλιδα στο κάτω μέρος.

Κεφαλίδες και υποσέλιδα είναι εικόνες ή κείμενο στο επάνω ή στο κάτω περιθώριο μιας σελίδας.

Οι κεφαλίδες βρίσκονται στην κορυφή της σελίδας και τα υποσέλιδα στο κάτω μέρος.

Κύρια μορφή είναι η μορφή λεξικού μιας λέξης (οι αρχικές λέξεις λημμάτων λεξικού παρέχονται

συνήθως στις κύριες μορφές τους).

232
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Κωδικός προϊόντος είναι ένας κωδικός που δημιουργείται αυτόματα με βάση τη διαμόρφωση του

υλικού κατά την ενεργοποίηση του ABBYY FineReader σε έναν συγκεκριμένο υπολογιστή. Δεν

περιέχει προσωπικές πληροφορίες ή πληροφορίες σχετικά με το λογισμικό ή τα δεδομένα που

είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας.

Κωδικός πρόσβασης για άνοιγμα εγγράφου είναι ο κωδικός πρόσβασης ο οποίος αποτρέπει το

άνοιγμα ενός εγγράφου PDF, εάν οι χρήστες δεν πληκτρολογήσουν τον κωδικό πρόσβασης που

καθορίστηκε από τον συντάκτη.

Κωδικός πρόσβασης για δικαιώματα είναι ο κωδικός πρόσβασης που αποτρέπει την εκτύπωση

και την επεξεργασία ενός εγγράφου PDF από άλλους χρήστες, εάν δεν πληκτρολογήσουν τον

κωδικό πρόσβασης που καθορίστηκε από τον συντάκτη. Εάν επιλεγούν ορισμένες ρυθμίσεις

ασφαλείας για το έγγραφο, οι άλλοι χρήστες δεν έχουν δυνατότητα αλλαγής τους εάν δεν

πληκτρολογήσουν τον κωδικό πρόσβασης.

Κωδικός υποστήριξης είναι ένα μοναδικό αναγνωριστικό αριθμού σειράς με πληροφορίες για την

άδεια χρήσης και τον υπολογιστή στον οποίο χρησιμοποιείται. Ένας κωδικός υποστήριξης παρέχει

πρόσθετη προστασία και ελέγχεται από το προσωπικό τεχνικής υποστήριξης πριν από την

παροχή τεχνικής υποστήριξης.

Κωδικοσελίδα είναι ένας πίνακας που καθορίζει τις αντιστοιχίες μεταξύ χαρακτήρων και των

κωδικών τους. Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα επιλογής των χαρακτήρων που χρειάζονται από

τους διαθέσιμους σε μια κωδικοσελίδα.

Λ

Λειτουργία σάρωσης είναι μια παράμετρος σάρωσης η οποία καθορίζει εάν μια εικόνα πρέπει να

σαρωθεί σε ασπρόμαυρο, κλίμακα του γκρι ή έγχρωμα.

Λέξεις χαμηλής αξιοπιστίας είναι λέξεις οι οποίες περιέχουν έναν ή περισσότερους χαρακτήρες

χαμηλής αξιοπιστίας.

Επιστροφή στην κορυφή

Μ

Μενού συντόμευσης είναι το μενού που εμφανίζεται όταν κάνετε δεξί κλικ πάνω σε κάτι, όπως μια

περιοχή ή άλλο τμήμα ενός εγγράφου.

Μοτίβο είναι ένα σύνολο συσχετισμών μεταξύ μέσων εικόνων χαρακτήρων και των αντίστοιχων

ονομάτων τους. Τα μοτίβα δημιουργούνται όταν εκπαιδεύετε το ABBYY FineReader σε

συγκεκριμένο κείμενο.

Π
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Παραλειπόμενοι χαρακτήρες είναι χαρακτήρες οι οποίοι δεν αποτελούν γράμματα (π.χ.

χαρακτήρες συλλαβισμού ή σημεία τονισμού). Αυτοί οι χαρακτήρες παραλείπονται κατά τον

ορθογραφικό έλεγχο.

Περιοχή αναγνώρισης είναι μια περιοχή εικόνας που το ABBYY FineReader θα πρέπει να αναλύει

αυτόματα.

Περιοχή γραμμικού κώδικα είναι μια περιοχή η οποία περιλαμβάνει γραμμικό κώδικα.

Περιοχή εικόνας είναι μια περιοχή εικόνας η οποία περιλαμβάνει μια εικόνα. Αυτός ο τύπος

περιοχής μπορεί να περιλαμβάνει μια πραγματική εικόνα ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο (π.χ.

απόσπασμα κειμένου) το οποίο θα πρέπει να εμφανίζεται ως εικόνα.

Περιοχή εικόνας φόντου είναι μια περιοχή εικόνας που περιέχει μια εικόνα με κείμενο

εκτυπωμένο επάνω σε αυτή.

Περιοχή είναι το τμήμα μιας εικόνας που περιβάλλεται από πλαίσιο και περιέχει ορισμένο τύπο

δεδομένων. Πριν από την εκτέλεση της οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων, το ABBYY FineReader

εντοπίζει περιοχές κειμένου, εικόνας, πίνακα και γραμμικού κώδικα για τον καθορισμό των

τμημάτων της εικόνας που θα πρέπει να αναγνωριστούν, καθώς και τη σειρά με την οποία θα

γίνει η αναγνώριση.

Περιοχή κειμένου είναι μια περιοχή εικόνας η οποία περιλαμβάνει κείμενο. Οι περιοχές κειμένου

θα πρέπει να περιλαμβάνουν αποκλειστικά μονόστηλο κείμενο.

Περιοχή πίνακα είναι μια περιοχή εικόνας που περιέχει δεδομένα σε μορφή πίνακα. Όταν το

πρόγραμμα διαβάζει αυτόν τον τύπο περιοχής, αντλεί κάθετα και οριζόντια διαχωριστικά εντός

της περιοχής για να σχηματίσουν έναν πίνακα. Στη συνέχεια, αυτή η περιοχή αποδίδεται ως

πίνακας στο κείμενο εξόδου.

Προαιρετικό ενωτικό είναι μια παύλα (¬)  η οποία επισημαίνει την ακριβή θέση χωρισμού μιας

λέξης ή ενός συνδυασμού λέξεων εάν εμφανίζεται στο τέλος μια γραμμής (π.χ. η λέξη "autoformat"

θα πρέπει να χωριστεί σε "auto" και "format"). Το ABBYY FineReader αντικαθιστά όλα τα ενωτικά

των λέξεων του λεξικού με προαιρετικά ενωτικά.

Πρόγραμμα οδήγησης είναι ένα πρόγραμμα λογισμικού το οποίο ελέγχει μια περιφερειακή

συσκευή ενός υπολογιστή (π.χ., σαρωτή, οθόνη κ.λπ.).

Πρότυπο περιοχής είναι ένα πρότυπο το οποίο περιέχει πληροφορίες σχετικά με το μέγεθος και

τις θέσεις των περιοχών σε έγγραφα με παρόμοια εμφάνιση.

Επιστροφή στην κορυφή

Ρ
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Ρυθμίσεις ασφαλείας PDF είναι οι περιορισμοί που αποτρέπουν το άνοιγμα, την επεξεργασία, την

αντιγραφή ή την εκτύπωση ενός εγγράφου PDF. Αυτές οι ρυθμίσεις περιλαμβάνουν κωδικούς

πρόσβασης για άνοιγμα εγγράφου και για δικαιώματα καθώς και επίπεδα κρυπτογράφησης.

Σ

Σαρωτής είναι μια συσκευή για εισαγωγή εικόνων σε έναν υπολογιστή.

Σειριακός αριθμός είναι ένας μοναδικός αριθμός που λαμβάνετε όταν αγοράζετε το πρόγραμμα.

Χρησιμοποιείται κατά την ενεργοποίηση.

Σύνθετη λέξη είναι μια λέξη που αποτελείται από δύο ή περισσότερες υφιστάμενες λέξεις. Στο

ABBYY FineReader, μια σύνθετη λέξη είναι μια λέξη, την οποία το πρόγραμμα δεν μπορεί να

εντοπίσει στο λεξικό του, αλλά μπορεί να τη δημιουργήσει από δύο ή περισσότερες λέξεις του

λεξικού.

Συντομεύσεις πληκτρολογίου είναι τα πλήκτρα ή οι συνδυασμοί πλήκτρων που, όταν πιέζονται,

προκαλούν μια συγκεκριμένη ενέργεια. Η χρήση πλήκτρων πρόσβασης μπορεί να αυξήσει

σημαντικά την παραγωγικότητά σας.

Συντομογραφία είναιμια σύντομη μορφή μιας λέξης ή μιας φράσης (π.χ. MS-DOS για τη φράση

Microsoft Disk Operating System, ΗΕ για τα Ηνωμένα Έθνη κ.λπ.).

Σύστημα Omnifont είναι ένα σύστημα αναγνώρισης χαρακτήρων οποιασδήποτε γραμματοσειράς

χωρίς προηγούμενη εκπαίδευση.

Τ

Τύπος εγγράφου είναι μια παράμετρος που ενημερώνει το πρόγραμμα σχετικά με τον τρόπο

εκτύπωσης του εγγράφου πηγής (σε εκτυπωτή λέιζερ, σε γραφομηχανή κ.λπ.). Για κείμενα

εκτυπωμένα σε εκτύπωση λέιζερ, επιλέξτε Αυτόματο, για δακτυλογραφημένα κείμενα, επιλέξτε

Γραφομηχανή, για φαξ, επιλέξτε Φαξ.

Υπόδειγμα είναι η ομάδα όλων των γραμματικών μορφών μια λέξης.

Φ

Φωτεινότητα είναι μια παράμετρος εικόνας που αντικατοπτρίζει την ποσότητα του λευκού σε μια

εικόνα. Η αύξηση της φωτεινότητας κάνει την εικόνα "λευκότερη". Ο ορισμός μιας κατάλληλης

τιμής φωτεινότητας βελτιώνει την ποιότητα της αναγνώρισης. Δείτε επίσης:  Συμβουλές

σάρωσης .322
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Χ

Χαρακτήρες χαμηλής αξιοπιστίας είναι χαρακτήρες οι οποίοι ενδέχεται να έχουν αναγνωριστεί

εσφαλμένα από το πρόγραμμα.

Επιστροφή στην κορυφή

Συντομεύσεις πληκτρολογίου

Το ABBYY FineReader διαθέτει τις ακόλουθες συντομεύσεις πληκτρολογίου για τις πιο συχνά

χρησιμοποιούμενες εντολές.

· Παράθυρο Νέα εργασία

· Πρόγραμμα επεξεργασίας OCR

· Πρόγραμμα επεξεργασίας PDF

· Σύγκριση εγγράφων του ABBYY

Παράθυρο Νέα εργασία

· Μενού Αρχείο  .

· Μενού Επεξεργασία  .

· Μενού Εργαλεία  .

· Μενού Βοήθεια  .

Μενού Αρχείο

Εντολή Συντόμευση

Νέο έγγραφο PDF Ctrl+N

Άνοιγμα αρχείου PDF... Ctrl+O

Άνοιγμα στον Επεξεργαστή OCR... Ctrl+R

Σάρωση στον Επεξεργαστή OCR Ctrl+S

Νέο έργο OCR Ctrl+Shift+N

Άνοιγμα έργου OCR... Ctrl+Shift+O
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Έξοδος Ctrl+Q

Μενού Επεξεργασία

Εντολή Συντόμευση

Μετακίνηση προς τα επάνω Alt+↑

Μετακίνηση προς τα κάτω Alt+↓

Αφαίρεση Del

Επιλογή όλων Ctrl+A

Εύρεση πρόσφατων εγγράφων Ctrl+F

Μενού Εργαλεία

Εντολή Συντόμευση

Επιλογές... Ctrl+>

Μενού Βοήθεια

Εντολή Συντόμευση

Βοήθεια F1

Πρόγραμμα επεξεργασίας OCR

· Μενού Αρχείο  .

· Μενού Επεξεργασία  .

· Μενού Προβολή  .

· Μενού Αναγνώριση  .

· Μενού Περιοχή  .

· Μενού Εργαλεία  .

· Μενού Βοήθεια  .

· Γενικά
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Μενού Αρχείο

Εντολή Συντόμευση

Νέα εργασία... Ctrl+N

Άνοιγμα εικόνας... Ctrl+O

Σάρωση σελίδων... Ctrl+K

Αποθήκευση εικόνων σελίδας ως... Ctrl+Alt+S

Κλείσιμο Ctrl+W

Νέο έργο OCR Ctrl+Shift+N

Άνοιγμα έργου OCR... Ctrl+Shift+O

Αποθήκευση έργου OCR... Ctrl+Shift+S

Έγγραφο e-mail Ctrl+M

Εικόνες e-mail Ctrl+Alt+M

Εκτύπωση κειμένου Ctrl+P

Εκτύπωση εικόνας Ctrl+Alt+P

Έξοδος Ctrl+Q

Μενού Επεξεργασία

Εντολή Συντόμευση

Αναίρεση Ctrl+Z

Ακύρωση αναίρεσης Ctrl+Y

Αποκοπή Ctrl+X

Αναγνώριση και αντιγραφή κειμένου Ctrl+C

Αντιγραφή περιοχής ως εικόνας Ctrl+Shift+C

Επικόλληση Ctrl+V

Διαγραφή Del

Επιλογή όλων Ctrl+ A
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Ακύρωση επιλογής Ctrl+Shift+A

Διαγραφή σελίδων... Ctrl+Backspace

Διαγραφή περιοχών και κειμένου Ctrl+Del

Διαγραφή κειμένου Ctrl+Shift+Del

Δεξιόστροφη περιστροφή σελίδων Ctrl+Shift+>

Αριστερόστροφη περιστροφή σελίδων Ctrl+Shift+<

Επεξεργασία εικόνων σελίδας... Ctrl+I

Εύρεση... Ctrl+F

Εύρεση επόμενου F3

Αντικατάσταση... Ctrl+H

Μενού Προβολή

Εντολή Συντόμευση

Εμφάνιση παραθύρου περιήγησης F5

Εμφάνιση παραθύρου Ζουμ Ctrl+F5

Μόνο παράθυρο «Εικόνα» F6

Παράθυρα «Εικόνα» και «Κείμενο» F7

Μόνο παράθυρο «Κείμενο» F8

Επόμενο παράθυρο Ctrl+Tab

Προηγούμενο παράθυρο Ctrl+Shift+Tab

Μεγέθυνση Ctrl++

Σμίκρυνση Ctrl+-

Βέλτιστη προσαρμογή Ctrl+0

Μετάβαση σε αριθμό σελίδας... Ctrl+G

Μετάβαση στην επόμενη σελίδα Ctrl+↓

Μετάβαση στην προηγούμενη σελίδα Ctrl+↑
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Μετάβαση στην πρώτη σελίδα Ctrl+Home

Μετάβαση στην τελευταία σελίδα Ctrl+End

Κλείσιμο σελίδας Ctrl+F4

Μενού Αναγνώριση

Εντολή Συντόμευση

Αναγνώριση όλων των σελίδων Ctrl+Shift+R

Αναγνώριση σελίδας Ctrl+R

Ανάλυση όλων των σελίδων Ctrl+Shift+E

Ανάλυση σελίδας Ctrl+E

Επαλήθευση κειμένου... Ctrl+F7

Επόμενο σφάλμα Alt+↓

Προηγούμενο σφάλμα Alt+↑

Σήμανση κειμένου ως επαληθευμένο Ctrl+T

Μενού Περιοχή

Εντολή Συντόμευση

Αναγνώριση περιοχής Ctrl+Shift+B

Αλλαγή τύπου περιοχής σε Κείμενο Ctrl+2

Αλλαγή τύπου περιοχής σε Πίνακας Ctrl+3

Αλλαγή τύπου περιοχής σε Εικόνα Ctrl+4

Αλλαγή τύπου περιοχής σε Εικόνα φόντου Ctrl+6

Αλλαγή τύπου περιοχής σε Γραμμικός κώδικας Ctrl+5

Αλλαγή τύπου περιοχής σε Περιοχή αναγνώρισης Ctrl+1

Μενού Εργαλεία
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Εντολή Συντόμευση

Προβολή λεξικών... Ctrl+Alt+D

Λειτουργία επιμέλειας έκδοσης Ctrl+Shift+H

Hot Folder Ctrl+Shift+F

Επιλογές... Ctrl+>

Μενού Βοήθεια

Εντολή Συντόμευση

Βοήθεια F1

Γενικά

Εντολή Συντόμευση

Επισήμανση του επιλεγμένου αποσπάσματος κειμένου

έντονη γραφή

Ctrl+B

Επισήμανση του επιλεγμένου αποσπάσματος κειμένου

πλάγια γραφή

Ctrl+I

Υπογράμμιση του επιλεγμένου αποσπάσματος

κειμένου

Ctrl+U

Μετάβαση σε κελί πίνακα Πλήκτρα βέλους

Μετάβαση σε Παράθυρο σελίδων Alt+1

Μετάβαση σε Παράθυρο εικόνας Alt+2

Μετάβαση σε Παράθυρο κειμένου Alt+3

Μετάβαση σε Παράθυρο ζουμ Alt+4

Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε τις δικές σας συντομεύσεις πληκτρολογίου στο πρόγραμμα

επεξεργασίας OCR .

Για να δημιουργήσετε μια συντόμευση στο πρόγραμμα επεξεργασίας OCR:

1. Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου Προσαρμογή γραμμών εργαλείων και συντομεύσεων

κάνοντας κλικ στο κουμπί Προβολή > Γραμμές εργαλείων >Προσαρμογή....

197
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2. Στην καρτέλα Συντομεύσεις πληκτρολογίου επιλέξτε μια κατηγορία στο πεδίο

Κατηγορίες.

3. Στο πεδίο Εντολές επιλέξτε την εντολή για την οποία θέλετε να καθορίσετε μια

συντόμευση πληκτρολογίου.

4. Τοποθετήστε τον δρομέα στο πεδίο Πιέστε το νέο πλήκτρο συντόμευσης και πατήστε

τα πλήκτρα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για αυτή την εντολή.

5. Κάντε κλικ στο κουμπί Αντιστοίχιση. Ο επιλεγμένος συνδυασμός πλήκτρων θα

προστεθεί στο πεδίο Τρέχουσα συντόμευση.

6. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.

7. Για να επαναφέρετε τις συντομεύσεις στις προεπιλεγμένες τιμές τους, επιλέξτε

Επαναφορά (για μια επιλεγμένη κατηγορία εντολής) ή Επαναφορά όλων (για όλα τα

πλήκτρα συντόμευσης).

Πρόγραμμα επεξεργασίας PDF

· Μενού Αρχείο .

· Μενού Επεξεργασία .

· Μενού Προβολή .

· Μενού Εργαλεία .

· Μενού Βοήθεια .

Μενού Αρχείο

Εντολή Συντόμευση

Νέα εργασία... Ctrl+N

Άνοιγμα... Ctrl+O

Αποθήκευση Ctrl+S

Αποθήκευση ως έγγραφο PDF... Ctrl+Shift+S

Κλείσιμο εγγράφου Ctrl+W

Αναγνώριση εγγράφου Ctrl+Shift+R
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Εκτύπωση... Ctrl+P

Έξοδος Ctrl+Q

***Επιστροφή στην κορυφή

Μενού Επεξεργασία

Εντολή Συντόμευση

Αναίρεση Ctrl+Z

Ακύρωση αναίρεσης Ctrl+Y

Αποκοπή Ctrl+X

Αντιγραφή Ctrl+C

Αντιγραφή περιοχής ως Εικόνα Ctrl+C

Αντιγραφή περιοχής ως Κείμενο Ctrl+Shift+C

Αντιγραφή περιοχής ως Πίνακας Ctrl+Alt+C

Επικόλληση Ctrl+V

Διαγραφή Del

Επιλογή όλων Ctrl+A

Προσθήκη σελίδων από αρχείο... Ctrl+Shift+O

Προσθήκη σελίδων από σαρωτή... Ctrl+Shift+A

Δεξιόστροφη περιστροφή σελίδων Ctrl+Shift+>

Αριστερόστροφη περιστροφή σελίδων Ctrl+Shift+<

Διαγραφή σελίδων... Ctrl+Backspace

Προσθήκη σελιδοδείκτη... Ctrl+D

Εύρεση... Ctrl+F

Εύρεση επόμενου F3

***Επιστροφή στην κορυφή

Μενού Προβολή
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Εντολή Συντόμευση

Εμφάνιση παραθύρου περιήγησης F5

Αναζήτηση F9

Ψηφιακές υπογραφές F8

Εμφάνιση εργαλείων PDF F6

Προβολή παραθύρου σχολίων F7

Μεγέθυνση Ctrl++

Σμίκρυνση Ctrl+-

Βέλτιστη προσαρμογή Ctrl+0

Πραγματικό μέγεθος Ctrl+8

Προσαρμογή κατά πλάτος Ctrl+9

Μετάβαση σε αριθμό σελίδας... Ctrl+G

Επόμενη σελίδα Ctrl+↓

Προηγούμενη σελίδα Ctrl+↑

Πρώτη σελίδα Home

Τελευταία σελίδα End

Πίσω Alt+←

Προώθηση Alt+→

Προβολή μίας σελίδας Ctrl+1

Κύλιση μίας σελίδας Ctrl+2

Προβολή δύο σελίδων Ctrl+3

Κύλιση δύο σελίδων Ctrl+4

Πλήρης οθόνη F11

***Επιστροφή στην κορυφή

Μενού Εργαλεία
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Εντολή Συντόμευση

Επεξεργασία κειμένου και εικόνων Ctrl+E

Πλαίσιο κειμένου Ctrl+T

Προσθήκη σημείωσης Ctrl+M

Επισήμανση Ctrl+H

Υπογράμμιση Ctrl+U

Διακριτή διαγραφή Ctrl+K

Εισαγωγή κειμένου Ctrl+J

Αναζήτηση και επισήμανση F9

Λειτουργία επιμέλειας έκδοσης Ctrl+R

Επιλογές... Ctrl+>

***Επιστροφή στην κορυφή

Μενού Βοήθεια

Εντολή Συντόμευση

Βοήθεια F1

Σύγκριση εγγράφων του ABBYY

· Μενού Αρχείο .

· Μενού Επεξεργασία .

· Μενού Προβολή .

· Μενού Σύγκριση .

· Μενού Βοήθεια .

Μενού Αρχείο

Εντολή Συντόμευση

429 429

430 430

430 430

430 430

431 431
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Νέα σύγκριση Ctrl+N

Άνοιγμα εγγράφου... Ctrl+O

Κλείσιμο εγγράφου Ctrl+W

Αποθήκευση... Ctrl+S

Έξοδος Ctrl+Q

***Επιστροφή στην κορυφή

Μενού Επεξεργασία

Εντολή Συντόμευση

Αναίρεση Ctrl+Z

Ακύρωση αναίρεσης Ctrl+Y

Επιλογή όλων των διαφορών Ctrl+A

***Επιστροφή στην κορυφή

Μενού Προβολή

Εντολή Συντόμευση

Μεγέθυνση Ctrl++

Σμίκρυνση Ctrl+-

Προσαρμογή κατά πλάτος Ctrl+0

Επόμενη σελίδα Ctrl+↓

Προηγούμενη σελίδα Ctrl+↑

Μενού Σύγκριση

Εντολή Συντόμευση

Σύγκριση εγγράφων Ctrl+R

Επόμενη διαφορά Ctrl+→
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Προηγούμενη διαφορά Ctrl+←

Παράβλεψη διαφοράς Del

Μενού Βοήθεια

Εντολή Συντόμευση

Βοήθεια F1

***Επιστροφή στην κορυφή 420
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Τεχνική υποστήριξη
Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση του ABBYY FineReader, οι οποίες δεν μπορούν να

απαντηθούν με τη χρήση των πληροφοριών που παρέχονται στον Οδηγό Χρήστη και στη

Βοήθεια, ανατρέξτε στην ενότητα Συχνές Ερωτήσεις στη βάση δεδομένων της ABBYY.

Αν εξακολουθείτε να μην βρίσκετε απάντηση στην ερώτησή σας, επικοινωνήστε με την υπηρεσία

τεχνικής υποστήριξης της ABBYY. Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο δελτίο υποστήριξης

χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική φόρμα στην ιστοσελίδα https://support.abbyy.com. Περιγράψτε

το πρόβλημά σας στο δελτίο και οι ειδικοί μας θα χαρούν να σας βοηθήσουν.

Στην περίπτωση ενός τεχνικού ζητήματος, επισυνάψτε ένα αρχείο αναφοράς συστήματος

στο δελτίο υποστήριξης που διαθέτετε. Για να δημιουργήσετε μια αναφορά συστήματος, επιλέξτε

Βοήθεια > Σχετικά > Πληροφορίες συστήματος... > Αποθήκευση....

Αν για κάποιο λόγο δεν μπορείτε να δημιουργήσετε μια αναφορά συστήματος, παρέχετε τις

ακόλουθες πληροφορίες στο δελτίο υποστήριξής σας:

· Τον σειριακό αριθμό του αντιγράφου σας ή το αναγνωριστικό υποστήριξης  (επιλέξτε

Βοήθεια > Σχετικά > Πληροφορίες Άδειας Χρήσης για να βρείτε τον σειριακό αριθμό

του δικού σας αντιγράφου του προϊόντος),

· Τον αριθμό δομής του αντιγράφου σας (επιλέξτε Βοήθεια > Σχετικά),

· Την έκδοση των Windows σας,

· Οποιαδήποτε άλλη πληροφορία θεωρείτε συναφή.

Προτού επικοινωνήσετε με την υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της ABBYY, βεβαιωθείτε ότι έχετε

ελέγξει τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις που είναι διαθέσιμες για την έκδοσή σας του ABBYY

FineReader και τις έχετε εγκαταστήσει. Για να το κάνετε αυτό, επιλέξτε Βοήθεια > Έλεγχος για

ενημερώσεις.

 Η τεχνική υποστήριξη παρέχεται μόνο σε εγγεγραμμένους χρήστες και υπόκειται στην πολιτική

κύκλου ζωής του προϊόντος και τεχνικής υποστήριξης. Για να καταχωρίσετε το αντίγραφο του

προϊόντος σας, επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας ή επιλέξτε Βοήθεια > Εγγραφή... στο προϊόν.

Λογισμικό τρίτου
This document contains licenses and notices for open source software used in this product. With respect to the free/open

source software listed in this document, if you have any questions please contact us at legaloperations@abbyy.com.

In your requests please include the following reference number “FR15 for Win, R9 – 30.09.2021”

v8

Copyright 2014 the V8 project authors. All rights reserved.

This license applies to all parts of V8 that are not externally maintained libraries.  The externally maintained

libraries used by V8 are:

414

https://support.abbyy.com
https://support.abbyy.com/hc/ru/requests/new
https://www.abbyy.com/support/policy/
https://www.abbyy.com/support/policy/
http://registration.abbyy.com/
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  - PCRE test suite, located in test/mjsunit/third_party/regexp-pcre/regexp-pcre.j s.  This is based on the

    test suite from PCRE-7.3, which is copyrighted by the University of Cambridge and Google, Inc.  The copyright notice

    and license are embedded in regexp-pcre.j s.

  - Layout tests, located in test/mjsunit/third_party/object-keys.  These are based on layout tests from webkit.org

     which are copyrighted by Apple Computer, Inc. and released under a 3-clause BSD license.

  - Strongtalk assembler, the basis of the files assembler-arm-inl.h,

    assembler-arm.cc, assembler-arm.h, assembler-ia32-inl.h,

    assembler-ia32.cc, assembler-ia32.h, assembler-x64-inl.h,

    assembler-x64.cc, assembler-x64.h, assembler-mips-inl.h,

    assembler-mips.cc, assembler-mips.h, assembler.cc and assembler.h.

    This code is copyrighted by Sun Microsystems Inc. and released under a 3-clause BSD license.

  - Valgrind client API header, located at src/third_party/valgrind/valgrind.h

    This is released under the BSD license.

  - The Wasm C/C++ API headers, located at third_party/wasm-api/wasm.{h,hh}

    This is released under the Apache license. The API's upstream prototype implementation also formed the basis

    of V8's implementation in src/wasm/c-api.cc.

These libraries have their own licenses; we recommend you read them, as their terms may differ from the terms below.

Further license information can be found in LICENSE files located in sub-directories.

Copyright 2014, the V8 project authors. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the

following conditions are met:

    * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following

      disclaimer.

    * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following

     disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

    * Neither the name of Google Inc. nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products

      derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR 

IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND 

FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR 

CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL 

DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, 

DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER

IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF 

THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

SharePoint Server 2013 Client Components SDK

The Software accompanied by this documentation contains redistributable parts of SharePoint Server

2013 Client Components SDK.
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© Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft is either registered trademark or trademark of

Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Licensed under the terms of

Microsoft Software License Terms.

Export restrictions. The Microsoft Technologies are subject to United States export laws and

regulations. The Developer must comply with all domestic and international export laws and

regulations that apply to the Microsoft Technologies. These laws include restrictions on destinations,

end users and end use. For additional information, see www.microsoft.com/exporting.

Microsoft Windows SDK for Windows 7

Portions utilize Microsoft Windows Media Technologies.  Copyright (c) 2006 Microsoft Corporation. 

All Rights Reserved. Whereas the ABBYY Software incorporates this components or its parts, You agree

to be bound by the following MICROSOFT SOFTWARE LICENSE TERMSMICROSOFT WINDOWS

SOFTWARE DEVELOPMENT KIT FOR WINDOWS 7 and .NET FRAMEWORK 4, a copy of which is

attached below for reference.

“These license terms are an agreement between Microsoft Corporation (or based on where you live,

one of its affiliates) and you.  

Please read them.  They apply to the software named above, which includes the media on which you

received it, if any.  The terms also apply to any Microsoft updates, supplements, Internet-based

services, and support services for this software, unless other terms accompany those items.  If so, those

terms apply.BY USING THE SOFTWARE, YOU ACCEPT THESE TERMS.  IF YOU DO NOT ACCEPT THEM,

DO NOT USE THE SOFTWARE. If you comply with these license terms, you have the rights below.

1. INSTALLATION AND USE RIGHTS.  

a. Installation and Use.  You may install and use any number of copies of the software on your devices

to design, develop and test your programs that run on a Microsoft Windows operating system. 

Further, you may install, use and/or deploy via a network management system or as part of a desktop

image, any number of copies of the software on computer devices within your internal corporate

network to design, develop and test your programs that run on a Microsoft Windows operating

system.  Each copy must be complete, including all copyright and trademark notices.  You must require

end users to agree to the terms that protect the software as much as these License terms.

b. Included Microsoft Programs.  The software contains other Microsoft programs.  These license terms

apply to your use of those programs. 

2. ADDITIONAL LICENSING REQUIREMENTS AND/OR USE RIGHTS.

a. Distributable Code.  The software contains code that you are permitted to distribute in programs

you develop if you comply with the terms below.

i. Right to Use and Distribute. The code and text files listed below are “Distributable Code.”        

REDIST.TXT Files.  You may copy and distribute the object code form of code listed in REDIST.TXT

files, plus any files listed on the REDIST list located at http://go.microsoft.com/fwlink/?

LinkID=185268&clcid=0x409.         

Sample Code.  You may modify, copy, and distribute the source and object code form of code marked

as “sample.” Sample Code for Microsoft Bing Maps AJAX Control.  The software contains sample code

that makes use of the Bing Maps AJAX Control.  Your use and access of the Bing Maps AJAX Control is

subject to the “Microsoft Bing Maps Platform API’s Terms of Use” which is located at: 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=185267&clcid=0x409.         

Microsoft Merge Modules.  You may copy and distribute the unmodified output of Microsoft Merge

Modules.   

Third Party Distribution. You may permit distributors of your programs to copy and distribute the

Distributable Code as part of those programs.

ii. Distribution Requirements.  
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For any Distributable Code you distribute, you must add significant primary functionality to it in your

programs; 

• for any Distributable Code having a filename extension of .lib, distribute only the results of running

such Distributable Code through a linker with your application;

• distribute Distributable Code included in a setup program only as part of that setup program

without modification;

• require distributors and external end users to agree to terms that protect it at least as much as this

agreement; ·

• display your valid copyright notice on your programs; 

• for Distributable Code from the Windows Media Services SDK portions of the software, include in

your program’s Help-About box (or in another obvious place if there is no box) the following

copyright notice:“ Portions utilize Microsoft Windows Media Technologies.  Copyright (c) 2006

Microsoft Corporation.  All Rights Reserved”; 

• and indemnify, defend, and hold harmless Microsoft from any claims, including attorneys’ fees,

related to the distribution or use of your programs.

iii. Distribution Restrictions.  You may not alter any copyright, trademark or patent notice in the

Distributable Code; use Microsoft’s trademarks in your programs’ names or in a way that suggests your

programs come from or are endorsed by Microsoft; distribute Distributable Code to run on a platform

other than the Windows platform; include Distributable Code in malicious, deceptive or unlawful

programs; or modify or distribute the source code of any Distributable Code so that any part of it

becomes subject to an Excluded License.  An Excluded License is one that requires, as a condition of

use, modification or distribution, that the code be disclosed or distributed in source code form; or

others have the right to modify it.

b. Additional Functionality.  Microsoft may provide additional functionality for the software.  Other

license terms and fees may apply.

3. INTERNET-BASED SERVICES.  Microsoft provides Internet-based services with the software.  It may

change or cancel them at any time. You may not use this service in any way that could harm it or

impair anyone else’s use of it.  You may not use the service to try to gain unauthorized access to any

service, data, account or network by any means.

4. Scope of License. The software is licensed, not sold. This agreement only gives you some rights to

use the software.  Microsoft reserves all other rights.  Unless applicable law gives you more rights

despite this limitation, you may use the software only as expressly permitted in this agreement.  In

doing so, you must comply with any technical limitations in the software that only allow you to use it

in certain ways. For more information, see www.microsoft.com/licensing/userights

http://www.microsoft.com/licensing/userights. 

You may not work around any technical limitations in the software; reverse engineer, decompile or

disassemble the software, except and only to the extent that applicable law expressly permits, despite

this limitation; make more copies of the software than specified in this agreement or allowed by

applicable law, despite this limitation; publish the software for others to copy; rent, lease or lend the

software; or use the software for commercial software hosting services.

5. BACKUP COPY. You may make one backup copy of the software. You may use it only to reinstall the

software.

6. DOCUMENTATION. Any person that has valid access to your computer or internal network may copy

and use the documentation for your internal, reference purposes.

7. TRANSFER TO A THIRD PARTY. The first user of the software may transfer it, and this agreement,

directly to a third party.  Before the transfer, that party must agree that this agreement applies to the
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transfer and use of the software.  The first user must uninstall the software before transferring it

separately from the device.  The first user may not retain any copies.

8. Export Restrictions.  The software is subject to United States export laws and regulations.  You must

comply with all domestic and international export laws and regulations that apply to the software. 

These laws include restrictions on destinations, end users and end use.  For additional information, see

www.microsoft.com/exporting.

9. SUPPORT SERVICES. Because this software is “as is,” we may not provide support services for it.

10. Entire Agreement.  This agreement, and the terms for supplements, updates, Internet-based

services and support services that you use, are the entire agreement for the software and support

services.

11. Applicable Law.

a. United States.  If you acquired the software in the United States, Washington state law governs the

interpretation of this agreement and applies to claims for breach of it, regardless of conflict of laws

principles.  The laws of the state where you live govern all other claims, including claims under state

consumer protection laws, unfair competition laws, and in tort.

b. Outside the United States.  If you acquired the software in any other country, the laws of that country

apply.

12. Legal Effect. This agreement describes certain legal rights. You may have other rights under the

laws of your country. You may also have rights with respect to the party from whom you acquired the

software.  This agreement does not change your rights under the laws of your country if the laws of

your country do not permit it to do so.

13. Disclaimer of Warranty. The software is licensed “as-is.” You bear the risk of using it.  Microsoft

gives no express warranties, guarantees or conditions.  You may have additional consumer rights under

your local laws which this agreement cannot change.  To the extent permitted under your local laws,

Microsoft excludes the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose and non-

infringement.

14. Limitation on and Exclusion of Remedies and Damages. You can recover from Microsoft and its

suppliers only direct damages up to U.S. $5.00.  You cannot recover any other damages, including

consequential, lost profits, special, indirect or incidental damages. This limitation applies to anything

related to the software, services, content (including code) on third party Internet sites, or third party

programs; and claims for breach of contract, breach of warranty, guarantee or condition, strict liability,

negligence, or other tort to the extent permitted by applicable law. It also applies even if Microsoft

knew or should have known about the possibility of the damages. The above limitation or exclusion

may not apply to you because your country may not allow the exclusion or limitation of incidental,

consequential or other damages”.

Bad Script (font)

Designed by Roman Shchyukin from Gaslight.

Licensed under the SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 SIL OPEN FONT LICENSE

(OFL-1.1) | Open Source Initiative (further, the SIL Open Font License)

 

Miama Nueva Medium (font)

Copyright (c) 2016-03-13, Linus Romer  
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Copyright (c) 2016-03-13, Linus Romer  

 

This Font Software is licensed under the SIL Open Font License

 

Pecita (font)

Copyright (c) 2011-05-12—2015-09-22, Pecita (Pecita.net), 

This Font Software is licensed under the SIL Open Font License

v8/fdlibm

Copyright (C) 1993-2004 by Sun Microsystems, Inc. All rights reserved.

Developed at SunSoft, a Sun Microsystems, Inc. business.

Permission to use, copy, modify, and distribute this

software is freely granted, provided that this notice

is preserved. 

v8/Strongtalk

Copyright (c) 1994-2006 Sun Microsystems Inc. 

All Rights Reserved. 

Redistribution and use in source and binary forms, with or without 

modification, are permitted provided that the following conditions are 

met: 

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, 

this list of conditions and the following disclaimer. 

- Redistribution in binary form must reproduce the above copyright 

notice, this list of conditions and the following disclaimer in the 

documentation and/or other materials provided with the distribution. 

- Neither the name of Sun Microsystems or the names of contributors may 

be used to endorse or promote products derived from this software without 

specific prior written permission. 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS 

IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, 

THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR 

PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR 

CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, 

EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, 

PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR 

PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF 

LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING 

NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS 

SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 

Little CMS, Little CMS (for Pdfium)
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Copyright (c) 1998-2020 Marti Maria Saguer

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and

associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including

without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell

copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to

the following conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in

all copies or substantial portions of the Software.  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT

WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE

WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND

NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR

ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR

OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR

OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE. 

Anti-Grain Geometry (for Pdfium)

Copyright (C) 2002-2005 Maxim Shemanarev (http://www.antigrain.com)

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and

associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including

without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell

copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to

the following conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in

all copies or substantial portions of the Software.  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT

WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE

WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND

NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR

ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR

OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR

OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE. 

jinja2 (for Pdfium)

Copyright 2007 Pallets

Copyright (c) 2009 by the Jinja Team, see AUTHORS for more details.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted

provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the

following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and

the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. Neither the name of the copyright holder nor the names of its contributors may be used to endorse

or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY

EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES

OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT

SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,

INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED

TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR

BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN

CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY

WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
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bigint (for Pdfium)

// Copyright 2014 PDFium Authors. All rights reserved.

// Use of this source code is governed by a BSD-style license that can be

// found in the LICENSE file.

// Original code by Matt McCutchen, see the LICENSE file.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY

EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES

OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT

SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,

INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED

TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR

BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN

CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY

WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

libjpeg-turbo (for PDFium), libjpeg

 * Copyright (C) 1991-1997, Thomas G. Lane.

 * libjpeg-turbo Modifications:

 * Copyright (C) 2019, D. R. Commander.

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.The IJG (Independent JPEG

Group) License applies to the libjpeg API library and associated programs (any code inherited from

libjpeg, and any modifications to that code.)

This software is copyright (C) 1991-2020, Thomas G. Lane, Guido Vollbeding.

All Rights Reserved except as specified below.

This software is the work of Tom Lane, Guido Vollbeding, Philip Gladstone,

Bill Allombert, Jim Boucher, Lee Crocker, Bob Friesenhahn, Ben Jackson,

Julian Minguillon, Luis Ortiz, George Phillips, Davide Rossi, Ge' Weijers,

and other members of the Independent JPEG Group.

LEGAL ISSUES

============

In plain English:

1. We don't promise that this software works.  (But if you find any bugs,

   please let us know!)

2. You can use this software for whatever you want.  You don't have to pay us.

3. You may not pretend that you wrote this software.  If you use it in a

   program, you must acknowledge somewhere in your documentation that

   you've used the IJG code.

In legalese:

The authors make NO WARRANTY or representation, either express or implied,

with respect to this software, its quality, accuracy, merchantability, or

fitness for a particular purpose.  This software is provided "AS IS", and you,

its user, assume the entire risk as to its quality and accuracy.

This software is copyright (C) 1991-2020, Thomas G. Lane, Guido Vollbeding.

All Rights Reserved except as specified below.
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Permission is hereby granted to use, copy, modify, and distribute this

software (or portions thereof) for any purpose, without fee, subject to these

conditions:

(1) If any part of the source code for this software is distributed, then this

README file must be included, with this copyright and no-warranty notice

unaltered; and any additions, deletions, or changes to the original files

must be clearly indicated in accompanying documentation.

(2) If only executable code is distributed, then the accompanying

documentation must state that "this software is based in part on the work of

the Independent JPEG Group".

(3) Permission for use of this software is granted only if the user accepts

full responsibility for any undesirable consequences; the authors accept

NO LIABILITY for damages of any kind.

These conditions apply to any software derived from or based on the IJG code,

not just to the unmodified library.  If you use our work, you ought to

acknowledge us.

Permission is NOT granted for the use of any IJG author's name or company name in advertising or

publicity relating to this software or products derived from

it.  This software may be referred to only as "the Independent JPEG Group's

software".

We specifically permit and encourage the use of this software as the basis of

commercial products, provided that all warranty or liability claims are

assumed by the product vendor.

The Modified (3-clause) BSD License. This license covers the TurboJPEG API library and associated

programs, as well as the build system. 

Copyright (C)2009-2020 D. R. Commander. All Rights Reserved. Copyright (C)2015 Viktor Szathmáry.

All Rights Reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted

provided that the following conditions are met:

Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the

following disclaimer.

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and

the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

Neither the name of the libjpeg-turbo Project nor the names of its contributors may be used to

endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS", AND ANY

EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES

OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT

SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,

INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED

TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR

BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN

CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCEOR OTHERWISE) ARISING IN ANY

WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The zlib License. This license is a subset of the other two, and it covers the libjpeg-turbo SIMD

extensions. 

   The ZLIB software is provided 'as-is', without any express or implied warranty.  In no event will the

authors be held liable for any damages arising from the use of this software. 
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    Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial

applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions: 

    1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the

original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product

documentation would be appreciated but is not required. 

    2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being

the original software. 

    3. This notice may not be removed or altered from any source distribution. 

Copyright (C)2015 Viktor Szathmáry. All Rights Reserved.

OpenJPEG (for Pdfium)

 * Copyright (c) 2002-2014, Universite catholique de Louvain (UCL), Belgium

 * Copyright (c) 2002-2014, Professor Benoit Macq

 * Copyright (c) 2003-2014, Antonin Descampe

 * Copyright (c) 2003-2009, Francois-Olivier Devaux

 * Copyright (c) 2005, Herve Drolon, FreeImage Team

 * Copyright (c) 2002-2003, Yannick Verschueren

 * Copyright (c) 2001-2003, David Janssens

 * Copyright (c) 2011-2012, Centre National d'Etudes Spatiales (CNES), France 

 * Copyright (c) 2012, CS Systemes d'Information, France

 * Copyright (c) 2002-2014, Universite catholique de Louvain (UCL), Belgium

 * Copyright (c) 2002-2014, Professor Benoit Macq

 * Copyright (c) 2003-2014, Antonin Descampe

 * Copyright (c) 2003-2009, Francois-Olivier Devaux

 * Copyright (c) 2005, Herve Drolon, FreeImage Team

 * Copyright (c) 2002-2003, Yannick Verschueren

 * Copyright (c) 2001-2003, David Janssens

 * Copyright (c) 2011-2012, Centre National d'Etudes Spatiales (CNES), France 

 * Copyright (c) 2012, CS Systemes d'Information, France

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted

provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the

following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and

the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY

EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES

OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT

SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,

INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED

TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR

BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN

CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY

WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

libpng (for Pdfium), libpng
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 * Copyright (c) 1995-2019 The PNG Reference Library Authors.

 * Copyright (c) 2018-2019 Cosmin Truta.

 * Copyright (c) 2000-2002, 2004, 2006-2018 Glenn Randers-Pehrson.

 * Copyright (c) 1996-1997 Andreas Dilger.

 * Copyright (c) 1995-1996 Guy Eric Schalnat, Group 42, Inc.

COPYRIGHT NOTICE, DISCLAIMER, and LICENSE

=========================================

PNG Reference Library License version 2

---------------------------------------

 * Copyright (c) 1995-2019 The PNG Reference Library Authors.

 * Copyright (c) 2018-2019 Cosmin Truta.

 * Copyright (c) 2000-2002, 2004, 2006-2018 Glenn Randers-Pehrson.

 * Copyright (c) 1996-1997 Andreas Dilger.

 * Copyright (c) 1995-1996 Guy Eric Schalnat, Group 42, Inc.

The software is supplied "as is", without warranty of any kind,

express or implied, including, without limitation, the warranties

of merchantability, fitness for a particular purpose, title, and

non-infringement.  In no event shall the Copyright owners, or

anyone distributing the software, be liable for any damages or

other liability, whether in contract, tort or otherwise, arising

from, out of, or in connection with the software, or the use or

other dealings in the software, even if advised of the possibility

of such damage.

Permission is hereby granted to use, copy, modify, and distribute

this software, or portions hereof, for any purpose, without fee,

subject to the following restrictions:

 1. The origin of this software must not be misrepresented; you

    must not claim that you wrote the original software.  If you

    use this software in a product, an acknowledgment in the product

    documentation would be appreciated, but is not required.

 2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must

    not be misrepresented as being the original software.

 3. This Copyright notice may not be removed or altered from any

    source or altered source distribution.

PNG Reference Library License version 1 (for libpng 0.5 through 1.6.35)

-----------------------------------------------------------------------

libpng versions 1.0.7, July 1, 2000, through 1.6.35, July 15, 2018 are

Copyright (c) 2000-2002, 2004, 2006-2018 Glenn Randers-Pehrson, are

derived from libpng-1.0.6, and are distributed according to the same

disclaimer and license as libpng-1.0.6 with the following individuals
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added to the list of Contributing Authors:

    Simon-Pierre Cadieux

    Eric S. Raymond

    Mans Rullgard

    Cosmin Truta

    Gilles Vollant

    James Yu

    Mandar Sahastrabuddhe

    Google Inc.

    Vadim Barkov

and with the following additions to the disclaimer:

    There is no warranty against interference with your enjoyment of

    the library or against infringement.  There is no warranty that our

    efforts or the library will fulfill any of your particular purposes

    or needs.  This library is provided with all faults, and the entire

    risk of satisfactory quality, performance, accuracy, and effort is

    with the user.

Some files in the "contrib" directory and some configure-generated

files that are distributed with libpng have other copyright owners, and

are released under other open source licenses.

The PNG Reference Library is supplied "AS IS".  The Contributing

Authors and Group 42, Inc. disclaim all warranties, expressed or

implied, including, without limitation, the warranties of

merchantability and of fitness for any purpose.  The Contributing

Authors and Group 42, Inc. assume no liability for direct, indirect,

incidental, special, exemplary, or consequential damages, which may

result from the use of the PNG Reference Library, even if advised of

the possibility of such damage.

Permission is hereby granted to use, copy, modify, and distribute this

source code, or portions hereof, for any purpose, without fee, subject

to the following restrictions:

 1. The origin of this source code must not be misrepresented.

 2. Altered versions must be plainly marked as such and must not

    be misrepresented as being the original source.

 3. This Copyright notice may not be removed or altered from any

    source or altered source distribution.

The Contributing Authors and Group 42, Inc. specifically permit,

without fee, and encourage the use of this source code as a component

to supporting the PNG file format in commercial products.  If you use

this source code in a product, acknowledgment is not required but would

be appreciated.
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libtiff (for Pdfium)

Copyright (c) 1988-1997 Sam Leffler

Copyright (c) 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Copyright (c) 1988-1997 Sam Leffler

Copyright (c) 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and

its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided

that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in

all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of

Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or

publicity relating to the software without the specific, prior written

permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED

OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR

FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE OR

ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY

DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT

ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR

IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

zlib (for Pdfium)

Copyright (C) 1995-2017 Jean-loup Gailly and Mark Adler

/* zlib.h -- interface of the 'zlib' general purpose compression library

  version 1.2.11, January 15th, 2017

  This software is provided 'as-is', without any express or implied

  warranty.  In no event will the authors be held liable for any damages

  arising from the use of this software.

  Permission is granted to anyone to use this software for any purpose,

  including commercial applications, and to alter it and redistribute it

  freely, subject to the following restrictions:

  1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not

     claim that you wrote the original software. If you use this software

     in a product, an acknowledgment in the product documentation would be

     appreciated but is not required.

  2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be

     misrepresented as being the original software.

  3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

  Jean-loup Gailly        Mark Adler

  j loup@gzip.org          madler@alumni.caltech.edu

FreeType (for Pdfium)

  The FreeType  Project is copyright (C) 1996-2000  by David Turner,

  Robert Wilhelm, and Werner Lemberg.  All rights reserved except as

  specified below.
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 Portions of this software are copyright © <2019> The FreeType Project (www.freetype.org).  All rights

reserved. 

The FreeType Project LICENSE docs/FTL.TXT master FreeType / FreeType GitLab (further the FreeType

Project License)

ICU - International Components for Unicode (for Pdfium)

Copyright © 1991-2020 Unicode, Inc. All rights reserved.

COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE

Copyright © 2016 and later Unicode, Inc. and others. All Rights Reserved.

Copyright © 1991-2021 Unicode, Inc. All rights reserved.

Distributed under the Terms of Use in https://www.unicode.org/copyright.html.

ICU 58 and later

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining

a copy of the Unicode data files and any associated documentation

(the "Data Files") or Unicode software and any associated documentation

(the "Software") to deal in the Data Files or Software

without restriction, including without limitation the rights to use,

copy, modify, merge, publish, distribute, and/or sell copies of

the Data Files or Software, and to permit persons to whom the Data Files

or Software are furnished to do so, provided that either

(a) this copyright and permission notice appear with all copies

of the Data Files or Software, or

(b) this copyright and permission notice appear in associated

Documentation.

THE DATA FILES AND SOFTWARE ARE PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,

EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,

FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS.

IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE

FOR ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY DAMAGES

WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF

CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH

THE USE OR PERFORMANCE OF THE DATA FILES OR SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of a copyright holder

shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale,

use or other dealings in these Data Files or Software without prior

written authorization of the copyright holder.

PDFium

Copyright 2014 PDFium Authors. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted

provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the

following disclaimer.

* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and

the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
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* Neither the name of Google Inc. nor the names of its contributors may be used to endorse or

promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY

EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES

OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT

SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,

INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES INCLUDING, BUT NOT LIMITED

TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR

BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN

CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY

WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

FreeType

Copyright (C) 2006-2021 by

David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg.

Portions of this software are copyright © 2009 The FreeType Project (www.freetype.org).  All rights

reserved

 

Licensed under The FreeType Project LICENSE

CUDA Runtime 

© 2007-2020 NVIDIA Corporation. All rights reserved.

License Agreement for NVIDIA Software Development Kits is available at

https://docs.nvidia.com/cuda/eula/index.html#nvidia-driver-license

Adobe mapping-resources-pdf

Copyright 1990-2019 Adobe. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without

modification, are permitted provided that the following conditions are

met:

Redistributions of source code must retain the above copyright notice,

this list of conditions and the following disclaimer.

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright

notice, this list of conditions and the following disclaimer in the

documentation and/or other materials provided with the distribution.

Neither the name of Adobe nor the names of its contributors may be

used to endorse or promote products derived from this software without

specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS

"AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT

LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR

A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT

HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,

SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT

LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,

DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY
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THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT

(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE

OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Copyright 1990-2019 Adobe. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without

modification, are permitted provided that the following conditions are

met:

Redistributions of source code must retain the above copyright notice,

this list of conditions and the following disclaimer.

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright

notice, this list of conditions and the following disclaimer in the

documentation and/or other materials provided with the distribution.

Neither the name of Adobe nor the names of its contributors may be

used to endorse or promote products derived from this software without

specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS

"AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT

LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR

A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT

HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,

SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT

LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,

DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY

THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT

(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE

OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted

provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the

following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and

the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. Neither the name of the copyright holder nor the names of its contributors may be used to endorse

or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY

EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES

OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT

SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,

INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED

TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR

BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN

CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY

WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Adobe cmap resources 



448

ABBYY® FineReader PDF 15 Εγχειρίδιο χρήσης

Copyright 1990-2019 Adobe. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted

provided that the following conditions are met:

Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the

following disclaimer.

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and

the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

Neither the name of Adobe nor the names of its contributors may be used to endorse or promote

products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY

EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES

OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT

SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,

INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED

TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR

BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN

CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY

WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Copyright 1990-2019 Adobe. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted

provided that the following conditions are met:

Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the

following disclaimer.

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and

the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

Neither the name of Adobe nor the names of its contributors may be used to endorse or promote

products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY

EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES

OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT

SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,

INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED

TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR

BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN

CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY

WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted

provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the

following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and

the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
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3. Neither the name of the copyright holder nor the names of its contributors may be used to endorse

or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY

EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES

OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT

SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,

INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED

TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR

BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN

CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY

WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

ICU - International Components for Unicode

Copyright © 1991-2020 Unicode, Inc. All rights reserved.

Distributed under the Terms of Use in https://www.unicode.org/copyright.html.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining

a copy of the Unicode data files and any associated documentation

(the "Data Files") or Unicode software and any associated documentation

(the "Software") to deal in the Data Files or Software

without restriction, including without limitation the rights to use,

copy, modify, merge, publish, distribute, and/or sell copies of

the Data Files or Software, and to permit persons to whom the Data Files

or Software are furnished to do so, provided that either

(a) this copyright and permission notice appear with all copies

of the Data Files or Software, or

(b) this copyright and permission notice appear in associated

Documentation.

THE DATA FILES AND SOFTWARE ARE PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF

ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE

WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND

NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS.

IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS INCLUDED IN THIS

NOTICE BE LIABLE FOR ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT OR CONSEQUENTIAL

DAMAGES, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE,

DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER

TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR

PERFORMANCE OF THE DATA FILES OR SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of a copyright holder

shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale,

use or other dealings in these Data Files or Software without prior

written authorization of the copyright holder.

OpenCV

Copyright (C) 2000-2019, Intel Corporation, all rights reserved.

Copyright (C) 2009-2011, Willow Garage Inc., all rights reserved.

Copyright (C) 2009-2016, NVIDIA Corporation, all rights reserved.

Copyright (C) 2010-2013, Advanced Micro Devices, Inc., all rights reserved.

Copyright (C) 2015-2016, OpenCV Foundation, all rights reserved.
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Copyright (C) 2015-2016, Itseez Inc., all rights reserved.

Third party copyrights are property of their respective owners.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted

provided that the following conditions are met:

Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the

following disclaimer.

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and

the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

Neither the names of the copyright holders nor the names of the contributors may be used to endorse

or promote products derived from this software without specific prior written permission.

This software is provided by the copyright holders and contributors “as is” and any express or implied

warranties, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a

particular purpose are disclaimed. In no event shall copyright holders or contributors be liable for any

direct, indirect, incidental, special, exemplary, or consequential damages (including, but not limited to,

procurement of substitute goods or services; loss of use, data, or profits; or business interruption)

however caused and on any theory of liability, whether in contract, strict liability, or tort (including

negligence or otherwise) arising in any way out of the use of this software, even if advised of the

possibility of such damage.

Intel® Integrated Performance Primitives (Intel® IPP) Library 2020

Copyright (c) 2020 Intel Corporation.

Intel Simplified Software License (Version February 2020)

Copyright (c) 2020 Intel Corporation.

Use and Redistribution. You may use and redistribute the software (the “Software”), without

modification, provided the following conditions are met:

Redistributions must reproduce the above copyright notice and the following terms of use in the

Software and in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

Neither the name of Intel nor the names of its suppliers may be used to endorse or promote products

derived from this Software without specific prior written permission.

No reverse engineering, decompilation, or disassembly of this Software is permitted.

Limited patent license. Intel grants you a world-wide, royalty-free, non-exclusive license under patents

it now or hereafter owns or controls to make, have made, use, import, offer to sell and sell (“Utilize”)

this Software, but solely to the extent that any such patent is necessary to Utilize the Software alone.

The patent license shall not apply to any combinations which include this software. No hardware per

se is licensed hereunder.

Third party programs. The Software may contain Third Party Programs. “Third Party Programs” are

third party software, open source software or other Intel software listed in the “third-party-

programs.txt” or other similarly named text file that is included with the Software. Third Party

Programs, even if included with the distribution of the Software, may be governed by separate license

terms, including without limitation, third party license terms, open source software notices and terms,

and/or other Intel software license terms. These separate license terms may govern your use of the

Third Party Programs.

DISCLAIMER. THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,

INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A

PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT ARE DISCLAIMED. THIS SOFTWARE IS NOT
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INTENDED FOR USE IN SYSTEMS OR APPLICATIONS WHERE FAILURE OF THE SOFTWARE MAY CAUSE

PERSONAL INJURY OR DEATH AND YOU AGREE THAT YOU ARE FULLY RESPONSIBLE FOR ANY

CLAIMS, COSTS, DAMAGES, EXPENSES, AND ATTORNEYS’ FEES ARISING OUT OF ANY SUCH USE,

EVEN IF ANY CLAIM ALLEGES THAT INTEL WAS NEGLIGENT REGARDING THE DESIGN OR

MANUFACTURE OF THE MATERIALS.

LIMITATION OF LIABILITY. IN NO EVENT WILL INTEL BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,

INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED

TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR

BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN

CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY

WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

YOU AGREE TO INDEMNIFY AND HOLD INTEL HARMLESS AGAINST ANY CLAIMS AND EXPENSES

RESULTING FROM YOUR USE OR UNAUTHORIZED USE OF THE SOFTWARE.

No support. Intel may make changes to the Software, at any time without notice, and is not obligated

to support, update or provide training for the Software.

Termination. Intel may terminate your right to use the Software in the event of your breach of this

Agreement and you fail to cure the breach within a reasonable period of time.

Feedback. Should you provide Intel with comments, modifications, corrections, enhancements or other

input (“Feedback”) related to the Software Intel will be free to use, disclose, reproduce, license or

otherwise distribute or exploit the Feedback in its sole discretion without any obligations or

restrictions of any kind, including without limitation, intellectual property rights or licensing

obligations.

Compliance with laws. You agree to comply with all relevant laws and regulations governing your use,

transfer, import or export (or prohibition thereof) of the Software.

Governing law. All disputes will be governed by the laws of the United States of America and the State

of Delaware without reference to conflict of law principles and subject to the exclusive jurisdiction of

the state or federal courts sitting in the State of Delaware, and each party agrees that it submits to the

personal jurisdiction and venue of those courts and waives any objections. The United Nations

Convention on Contracts for the International Sale of Goods (1980) is specifically excluded and will

not apply to the Software.

*Other names and brands may be claimed as the property of others.

ICU - International Components for Unicode

ICU License - ICU 1.8.1 and later

COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE

Copyright (c) 1995-2008 International Business Machines Corporation and others

All rights reserved.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and

associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including

without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, and/or sell copies of the

Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, provided that the above
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copyright notice(s) and this permission notice appear in all copies of the Software and that both the

above copyright notice(s) and this permission notice appear in supporting documentation.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED,

INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A

PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE

COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR ANY CLAIM, OR ANY

SPECIAL INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING

FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR

OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE

OF THIS SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or

otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written

authorization of the copyright holder.

Vulkan SDK Version 1.1.130.0

https://vulkan.lunarg.com/software/license/vulkan-1.1.130.0-linux-license-summary.txt 

The Vulkan SDK 

Only the following portions of the Vulkan SDK are contained in the Software:

(for Windows)

./Include/vulkan/GLSL.std.450.h,GLSL.std.450.h,MIT,

./Include/vulkan/spirv.h,spirv.h,MIT,

./Include/vulkan/spirv.hpp,spirv.hpp,MIT,

./Include/vulkan/spirv.hpp11,spirv.hpp11,Apache-2.0,

./Include/vulkan/spirv.j son,spirv.j son,Apache-2.0,

./Include/vulkan/spirv.lua,spirv.lua,Apache-2.0,

./Include/vulkan/spirv.py,spirv.py,Apache-2.0,

./Include/vulkan/vk_icd.h,vk_icd.h,Apache-2.0,

./Include/vulkan/vk_layer.h,vk_layer.h,Apache-2.0,

./Include/vulkan/vk_platform.h,vk_platform.h,Apache-2.0,

./Include/vulkan/vk_sdk_platform.h,vk_sdk_platform.h,Apache-2.0,

./Include/vulkan/vulkan.h,vulkan.h,Apache-2.0,

./Include/vulkan/vulkan.hpp,vulkan.hpp,Apache-2.0,

./Include/vulkan/vulkan_android.h,vulkan_android.h,Apache-2.0,

./Include/vulkan/vulkan_core.h,vulkan_core.h,Apache-2.0,

./Include/vulkan/vulkan_fuchsia.h,vulkan_fuchsia.h,Apache-2.0,

./Include/vulkan/vulkan_ggp.h,vulkan_ggp.h,Apache-2.0,

./Include/vulkan/vulkan_ios.h,vulkan_ios.h,Apache-2.0,

./Include/vulkan/vulkan_macos.h,vulkan_macos.h,Apache-2.0,

./Include/vulkan/vulkan_metal.h,vulkan_metal.h,Apache-2.0,

./Include/vulkan/vulkan_vi.h,vulkan_vi.h,Apache-2.0,

./Include/vulkan/vulkan_wayland.h,vulkan_wayland.h,Apache-2.0,

./Include/vulkan/vulkan_win32.h,vulkan_win32.h,Apache-2.0,

./Include/vulkan/vulkan_xcb.h,vulkan_xcb.h,Apache-2.0,

./Include/vulkan/vulkan_xlib.h,vulkan_xlib.h,Apache-2.0,

./Include/vulkan/vulkan_xlib_xrandr.h,vulkan_xlib_xrandr.h,Apache-2.0,

(for Linux)
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./x86_64/include/vulkan/vk_icd.h,vk_icd.h,Apache-2.0,

./x86_64/include/vulkan/vk_layer.h,vk_layer.h,Apache-2.0,

./x86_64/include/vulkan/vk_platform.h,vk_platform.h,Apache-2.0,

./x86_64/include/vulkan/vk_sdk_platform.h,vk_sdk_platform.h,Apache-2.0,

./x86_64/include/vulkan/vulkan.h,vulkan.h,Apache-2.0,

./x86_64/include/vulkan/vulkan.hpp,vulkan.hpp,Apache-2.0,

./x86_64/include/vulkan/vulkan_android.h,vulkan_android.h,Apache-2.0,

./x86_64/include/vulkan/vulkan_core.h,vulkan_core.h,Apache-2.0,

./x86_64/include/vulkan/vulkan_fuchsia.h,vulkan_fuchsia.h,Apache-2.0,

./x86_64/include/vulkan/vulkan_ggp.h,vulkan_ggp.h,Apache-2.0,

./x86_64/include/vulkan/vulkan_ios.h,vulkan_ios.h,Apache-2.0,

./x86_64/include/vulkan/vulkan_macos.h,vulkan_macos.h,Apache-2.0,

./x86_64/include/vulkan/vulkan_metal.h,vulkan_metal.h,Apache-2.0,

./x86_64/include/vulkan/vulkan_vi.h,vulkan_vi.h,Apache-2.0,

./x86_64/include/vulkan/vulkan_wayland.h,vulkan_wayland.h,Apache-2.0,

./x86_64/include/vulkan/vulkan_win32.h,vulkan_win32.h,Apache-2.0,

./x86_64/include/vulkan/vulkan_xcb.h,vulkan_xcb.h,Apache-2.0,

./x86_64/include/vulkan/vulkan_xlib.h,vulkan_xlib.h,Apache-2.0,

./x86_64/include/vulkan/vulkan_xlib_xrandr.h,vulkan_xlib_xrandr.h,Apache-2.0,

(for MacOS)

./macOS/include/vulkan/vk_icd.h,vk_icd.h,Apache-2.0,

./macOS/include/vulkan/vk_layer.h,vk_layer.h,Apache-2.0,

./macOS/include/vulkan/vk_platform.h,vk_platform.h,Apache-2.0,

./macOS/include/vulkan/vk_sdk_platform.h,vk_sdk_platform.h,Apache-2.0,

./macOS/include/vulkan/vulkan.h,vulkan.h,Apache-2.0,

./macOS/include/vulkan/vulkan.hpp,vulkan.hpp,Apache-2.0,

./macOS/include/vulkan/vulkan_android.h,vulkan_android.h,Apache-2.0,

./macOS/include/vulkan/vulkan_core.h,vulkan_core.h,Apache-2.0,

./macOS/include/vulkan/vulkan_fuchsia.h,vulkan_fuchsia.h,Apache-2.0,

./macOS/include/vulkan/vulkan_ggp.h,vulkan_ggp.h,Apache-2.0,

./macOS/include/vulkan/vulkan_ios.h,vulkan_ios.h,Apache-2.0,

./macOS/include/vulkan/vulkan_macos.h,vulkan_macos.h,Apache-2.0,

./macOS/include/vulkan/vulkan_metal.h,vulkan_metal.h,Apache-2.0,

./macOS/include/vulkan/vulkan_vi.h,vulkan_vi.h,Apache-2.0,

./macOS/include/vulkan/vulkan_wayland.h,vulkan_wayland.h,Apache-2.0,

./macOS/include/vulkan/vulkan_win32.h,vulkan_win32.h,Apache-2.0,

./macOS/include/vulkan/vulkan_xcb.h,vulkan_xcb.h,Apache-2.0,

./macOS/include/vulkan/vulkan_xlib.h,vulkan_xlib.h,Apache-2.0,

./macOS/include/vulkan/vulkan_xlib_xrandr.h,vulkan_xlib_xrandr.h,Apache-2.0.

Licensed under the Apache License Version 2.0

Portions are licensed under the MIT license. 

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED,

INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A

PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR

COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN

ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH

THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Khronos 
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Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy

of this software and/or associated documentation files (the "Materials"),

to deal in the Materials without restriction, including without limitation

the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense,

and/or sell copies of the Materials, and to permit persons to whom the

Materials are furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in

all copies or substantial portions of the Materials.

MODIFICATIONS TO THIS FILE MAY MEAN IT NO LONGER ACCURATELY REFLECTS KHRONOS

STANDARDS. THE UNMODIFIED, NORMATIVE VERSIONS OF KHRONOS SPECIFICATIONS AND

HEADER INFORMATION ARE LOCATED AT https://www.khronos.org/registry/

THE MATERIALS ARE PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS

OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,

FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL

THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER

LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING

FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE MATERIALS OR THE USE OR OTHER DEALINGS

IN THE MATERIALS.

Intel Math Kernel Library 2018 

Intel Simplified Software License (Version April 2018)

Copyright (c) 2018 Intel Corporation.

Use and Redistribution. You may use and redistribute the software (the “Software”), without

modification, provided the following conditions are met:

* Redistributions must reproduce the above copyright notice and the following terms of use in the

Software and in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

* Neither the name of Intel nor the names of its suppliers may be used to endorse or promote

products derived from this Software without specific prior written permission.

* No reverse engineering, decompilation, or disassembly of this Software is permitted.

Limited patent license. Intel grants you a world-wide, royalty-free, non-exclusive license under patents

it now or hereafter owns or controls to make, have made, use, import, offer to sell and sell (“Utilize”)

this Software, but solely to the extent that any such patent is necessary to Utilize the Software alone.

The patent license shall not apply to any combinations which include this software. No hardware per

se is licensed hereunder.

Third party and other Intel programs. “Third Party Programs” are the files listed in the “third-party-

programs.txt” text file that is included with the Software and may include Intel programs under

separate license terms. Third Party Programs, even if included with the distribution of the Materials, are

governed by separate license terms and those license terms solely govern your use of those programs.

DISCLAIMER. THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,

INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A

PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT ARE DISCLAIMED. THIS SOFTWARE IS NOT

INTENDED FOR USE IN SYSTEMS OR APPLICATIONS WHERE FAILURE OF THE SOFTWARE MAY CAUSE

PERSONAL INJURY OR DEATH AND YOU AGREE THAT YOU ARE FULLY RESPONSIBLE FOR ANY

CLAIMS, COSTS, DAMAGES, EXPENSES, AND ATTORNEYS’ FEES ARISING OUT OF ANY SUCH USE,

EVEN IF ANY CLAIM ALLEGES THAT INTEL WAS NEGLIGENT REGARDING THE DESIGN OR

MANUFACTURE OF THE MATERIALS.

LIMITATION OF LIABILITY. IN NO EVENT WILL INTEL BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,

INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED
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TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR

BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN

CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY

WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

YOU AGREE TO INDEMNIFY AND HOLD INTEL HARMLESS AGAINST ANY CLAIMS AND EXPENSES

RESULTING FROM YOUR USE OR UNAUTHORIZED USE OF THE SOFTWARE.

No support. Intel may make changes to the Software, at any time without notice, and is not obligated

to support, update or provide training for the Software.

Termination. Intel may terminate your right to use the Software in the event of your breach of this

Agreement and you fail to cure the breach within a reasonable period of time.

Feedback. Should you provide Intel with comments, modifications, corrections, enhancements or other

input (“Feedback”) related to the Software Intel will be free to use, disclose, reproduce, license or

otherwise distribute or exploit the Feedback in its sole discretion without any obligations or

restrictions of any kind, including without limitation, intellectual property rights or licensing

obligations.

Compliance with laws. You agree to comply with all relevant laws and regulations governing your use,

transfer, import or export (or prohibition thereof) of the Software.

Governing law. All disputes will be governed by the laws of the United States of America and the State

of Delaware without reference to conflict of law principles and subject to the exclusive jurisdiction of

the state or federal courts sitting in the State of Delaware, and each party agrees that it submits to the

personal jurisdiction and venue of those courts and waives any objections. The United Nations

Convention on Contracts for the International Sale of Goods (1980) is

specifically excluded and will not apply to the Software.

*Other names and brands may be claimed as the property of others.

libcxxabi (llvm-project) 

University of Illinois/NCSA Open Source License Copyright (c) 2009-2019 by the contributors listed in

CREDITS.TXT All rights reserved.

D: Minor patches and fixes

N: Jon Roelofs

E: jonathan@jroelofs.com

E: j roelofs@jroelofs.com

D: ARM EHABI Unwind & Exception Handling, Bare-metal

N: Nico Weber

All rights reserved.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and

associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including

without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell

copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to

the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial

portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED,

INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A

PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR

COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN

ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
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OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE

SOFTWARE.

llvm-libcxxabi

Copyright (c) 2009-2015 by the contributors listed in CREDITS.TXT

All rights reserved.

Developed by:

    LLVM Team

    University of Illinois at Urbana-Champaign

    http://llvm.org

===================================================================

========

LLVM Release License

=========================================

University of Illinois/NCSA

Open Source License

Copyright (c) 2003-2019 University of Illinois at Urbana-Champaign.

All rights reserved.

Developed by:

    LLVM Team

    University of Illinois at Urbana-Champaign

    http://llvm.org

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and

associated documentation files (the "Software"), to deal with the Software without restriction,

including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense,

and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so,

subject to the following conditions:

    * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and

the following disclaimers.

    * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions

and the following disclaimers in the documentation and/or other materials provided with the

distribution.

    * Neither the names of the LLVM Team, University of Illinois at Urbana-Champaign, nor the names of

its contributors may be used to endorse or promote products derived from this Software without

specific prior written permission.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED,

INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE  WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS

FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.  IN NO EVENT SHALL THE

CONTRIBUTORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER

LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF

OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS WITH THE SOFTWARE.

===================================================================

===========

Copyrights and Licenses for Third Party Software Distributed with LLVM:
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===================================================================

===========

The LLVM software contains code written by third parties.  Such software will

have its own individual LICENSE.TXT file in the directory in which it appears.

This file will describe the copyrights, license, and restrictions which apply

to that code.

The disclaimer of warranty in the University of Illinois Open Source License

applies to all code in the LLVM Distribution, and nothing in any of the

other licenses gives permission to use the names of the LLVM Team or the

University of Illinois to endorse or promote products derived from this

Software.

The following pieces of software have additional or alternate copyrights, licenses, and/or restrictions:

Program             Directory

-------             ---------

Google Test         llvm/utils/unittest/googletest

OpenBSD regex       llvm/lib/Support/{reg*, COPYRIGHT.regex}

pyyaml tests        llvm/test/YAMLParser/{*.data, LICENSE.TXT}

ARM contributions   llvm/lib/Target/ARM/LICENSE.TXT

md5 contributions   llvm/lib/Support/MD5.cpp llvm/include/llvm/Support/MD5.h

Downloads are available at: https://releases.llvm.org/

Intel® Integrated Performance Primitives (Intel® IPP) 2018

Copyright (c) 2018 Intel Corporation. 

 

Use and Redistribution.  You may use and redistribute the software (the “Software”), without

modification, provided the following conditions are met: 

 

* Redistributions must reproduce the above copyright notice and the following terms of use in the

Software and in the documentation and/or other materials provided with the distribution. 

 

* Neither the name of Intel nor the names of its suppliers may be used to endorse or promote

products derived from this Software without specific prior written permission. 

 

* No reverse engineering, decompilation, or disassembly of this Software is permitted. 

 

Limited patent license.  Intel grants you a world-wide, royalty-free, non-exclusive license under patents

it now or hereafter owns or controls to make, have made, use, import, offer to sell and sell (“Utilize”)

this Software, but solely to the extent that any such patent is necessary to Utilize the Software alone.

The patent license shall not apply to any combinations which include this software.  No hardware per

se is licensed hereunder. 

 

Third party and other Intel programs.  “Third Party Programs” are the files listed in the “third-party-

programs.txt” text file that is included with the Software and may include Intel programs under

separate license terms. Third Party Programs, even if included with the distribution of the Materials, are

governed by separate license terms and those license terms solely govern your use of those

programs.  
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DISCLAIMER.  THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,

INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A

PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT ARE DISCLAIMED. THIS SOFTWARE IS NOT

INTENDED FOR USE IN SYSTEMS OR APPLICATIONS WHERE FAILURE OF THE SOFTWARE MAY CAUSE

PERSONAL INJURY OR DEATH AND YOU AGREE THAT YOU ARE FULLY RESPONSIBLE FOR ANY

CLAIMS, COSTS, DAMAGES, EXPENSES, AND ATTORNEYS’ FEES ARISING OUT OF ANY SUCH USE,

EVEN IF ANY CLAIM ALLEGES THAT INTEL WAS NEGLIGENT REGARDING THE DESIGN OR

MANUFACTURE OF THE MATERIALS. 

 

LIMITATION OF LIABILITY. IN NO EVENT WILL INTEL BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,

INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED

TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR

BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN

CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY

WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

YOU AGREE TO INDEMNIFY AND HOLD INTEL HARMLESS AGAINST ANY CLAIMS AND EXPENSES

RESULTING FROM YOUR USE OR UNAUTHORIZED USE OF THE SOFTWARE. 

 

No support.  Intel may make changes to the Software, at any time without notice, and is not obligated

to support, update or provide training for the Software. 

 

Termination. Intel may terminate your right to use the Software in the event of your breach of this

Agreement and you fail to cure the breach within a reasonable period of time. 

 

Feedback.  Should you provide Intel with comments, modifications, corrections, enhancements or

other input (“Feedback”) related to the Software Intel will be free to use, disclose, reproduce, license

or otherwise distribute or exploit the Feedback in its sole discretion without any obligations or

restrictions of any kind, including without limitation, intellectual property rights or licensing

obligations. 

 

Compliance with laws.  You agree to comply with all relevant laws and regulations governing your use,

transfer, import or export (or prohibition thereof) of the Software. 

 

Governing law.  All disputes will be governed by the laws of the United States of America and the

State of Delaware without reference to conflict of law principles and subject to the exclusive

jurisdiction of the state or federal courts sitting in the State of Delaware, and each party agrees that it

submits to the personal jurisdiction and venue of those courts and waives any objections. The United

Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (1980) is specifically excluded

and will not apply to the Software. 

 

*Other names and brands may be claimed as the property of others.

Eigen

The writers list is published on http://eigen.tuxfamily.org/index.php?

title=Main_Page#Contributing_to_Eigen

The source code version of Eigen may be found at https://github.com/eigenteam/eigen-git-mirror

Licensed under the Mozilla Public License Version 2.0 at Mozilla Public License, version 2.0 (further the

MPL).
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MICROSOFT XML CORE  SERVICES (MSXML) 6.0

The Software accompanied by this documentation addresses parts of MICROSOFT XML CORE

SERVICES (MSXML) 6.0.

© Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft is either registered trademark or trademark of

Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Licensed under the terms of

Microsoft Software License Terms.

Export restrictions. The Microsoft Technologies are subject to United States export laws and

regulations. The Developer must comply with all domestic and international export laws and

regulations that apply to the Microsoft Technologies. These laws include restrictions on destinations,

end users and end use. For additional information, see www.microsoft.com/exporting.

Portions of this software contain Microsoft software: MICROSOFT SOFTWARE LICENSE TERMS

MICROSOFT XML CORE SERVICES (MSXML) 6.0 which license terms are given below. 

“…They apply to the software named above, which includes the media on which you received it, if any.

The terms also apply to any Microsoft updates, supplements, Internet-based services, and support

services for this software, unless other terms accompany those items. If so, those terms apply. By using

the software, you accept these terms. If you do not accept them, do not use the software. If you

comply with these license terms, you have the rights below. 

1. INSTALLATION AND USE RIGHTS. You may install and use any number of copies of the software on

your devices. 

2. ADDITIONAL LICENSING REQUIREMENTS AND/OR USE RIGHTS. 

a. Distributable Code. You are permitted to distribute the software in programs you develop if you

comply with the terms below. 

i. Right to Use and Distribute. The software is “Distributable Code.” Distributable Code. You may copy

and distribute the object code form of the software. You may not modify the software, and your

programs must include a complete copy of the software, including set-up. Third Party Distribution. You

may permit distributors of your programs to copy and distribute the Distributable Code as part of

those programs. 

ii. Distribution Requirements. For any Distributable Code you distribute, you must add significant

primary functionality to it in your programs; require distributors to agree to terms that protect it at

least as much as this agreement; display your valid copyright notice on your programs; and indemnify,

defend, and hold harmless Microsoft from any claims, including attorneys’ fees, related to the

distribution or use of your programs. 

iii. Distribution Restrictions. You may not alter any copyright, trademark or patent notice in the

Distributable Code; use Microsoft’s trademarks in your programs’ names or in a way that suggests your

programs come from or are endorsed by Microsoft; distribute Distributable Code to run on a platform

other than the Windows platform; or include Distributable Code in malicious, deceptive or unlawful

programs. 

3. Scope of License. The software is licensed, not sold. This agreement only gives you some rights to

use the software. Microsoft reserves all other rights. Unless applicable law gives you more rights

despite this limitation, you may use the software only as expressly permitted in this agreement. In

doing so, you must comply with any technical limitations in the software that only allow you to use it

in certain ways. For more information, see www.microsoft.com/licensing/userights. You may not

disclose the results of any benchmark tests of the software to any third party without Microsoft’s prior

written approval; work around any technical limitations in the software; reverse engineer, decompile or

disassemble the software, except and only to the extent that applicable law expressly permits, despite

this limitation; make more copies of the software than specified in this agreement or allowed by

applicable law, despite this limitation; publish the software for others to copy; rent, lease or lend the

software; or use the software for commercial software hosting services. 

4. BACKUP COPY. You may make one backup copy of the software. You may use it only to reinstall the

software. 
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5. DOCUMENTATION. Any person that has valid access to your computer or internal network may copy

and use the documentation for your internal, reference purposes. 

6. TRANSFER TO A THIRD PARTY. The first user of the software may transfer it and this agreement

directly to a third party. Before the transfer, that party must agree that this agreement applies to the

transfer and use of the software. The first user must uninstall the software before transferring it

separately from the device. The first user may not retain any copies. 

7. Export Restrictions. The software is subject to United States export laws and regulations. You must

comply with all domestic and international export laws and regulations that apply to the software.

These laws include restrictions on destinations, end users and end use. For additional information, see

www.microsoft.com/exporting. 

8. SUPPORT SERVICES. Because this software is “as is,” we may not provide support services for it. 9.

Entire Agreement. This agreement, and the terms for supplements, updates, Internet-based services

and support services that you use, are the entire agreement for the software and support services. 

10. Applicable Law. 

a. United States. If you acquired the software in the United States, Washington state law governs the

interpretation of this agreement and applies to claims for breach of it, regardless of conflict of laws

principles. The laws of the state where you live govern all other claims, including claims under state

consumer protection laws, unfair competition laws, and in tort. 

b. Outside the United States. If you acquired the software in any other country, the laws of that country

apply. 

11. Legal Effect. This agreement describes certain legal rights. You may have other rights under the

laws of your country. You may also have rights with respect to the party from whom you acquired the

software. This agreement does not change your rights under the laws of your country if the laws of

your country do not permit it to do so. 

12. Disclaimer of Warranty. The software is licensed “as-is.” You bear the risk of using it. Microsoft

gives no express warranties, guarantees or conditions. You may have additional consumer rights under

your local laws which this agreement cannot change. To the extent permitted under your local laws,

Microsoft excludes the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose and non-

infringement. 

13. Limitation on and Exclusion of Remedies and Damages. You can recover from Microsoft and its

suppliers only direct damages up to U.S. $5.00. You cannot recover any other damages, including

consequential, lost profits, special, indirect or incidental damages. This limitation applies to anything

related to the software, services, content (including code) on third party Internet sites, or third party

programs; and claims for breach of contract, breach of warranty, guarantee or condition, strict liability,

negligence, or other tort to the extent permitted by applicable law. It also applies even if Microsoft

knew or should have known about the possibility of the damages. The above limitation or exclusion

may not apply to you because your country may not allow the exclusion or limitation of incidental,

consequential or other damages”.

Intel Math Kernel Library 2017 

Copyright © 2017 Intel Corporation.

Licensed under the Intel Simplified Software License 

libyaml

Copyright (c) 2006-2016 Kirill Simonov

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and

associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including

without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
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copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to

the following conditions: 

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial

portions of the Software. 

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED,

INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A

PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR

COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN

ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH

THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

GDCM

Copyright (c) 2006-2016 Mathieu Malaterre

Copyright (c) 1993-2005 CREATIS

(CREATIS = Centre de Recherche et d'Applications en Traitement de l'Image)

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without

modification, are permitted provided that the following conditions are met:

 * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the

following disclaimer.

 * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and

the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

 * Neither name of Mathieu Malaterre, or CREATIS, nor the names of any contributors (CNRS, INSERM,

UCB, Universite Lyon I), may be used to endorse or promote products derived from this software

without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY

EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE

IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE

DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT,

INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT

LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;

OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN

CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY

WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

LibPNG

libpng versions 1.0.7, July 1, 2000 through 1.6.23, June 9, 2016 are

Copyright (c) 2000-2002, 2004, 2006-2016 Glenn Randers-Pehrson, are

derived from libpng-1.0.6, and are distributed according to the same

disclaimer and license as libpng-1.0.6 with the following individuals

added to the list of Contributing Authors:

   Simon-Pierre Cadieux

   Eric S. Raymond
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   Mans Rullgard

   Cosmin Truta

   Gilles Vollant

   James Yu

and with the following additions to the disclaimer:

   There is no warranty against interference with your enjoyment of the

   library or against infringement.  There is no warranty that our

   efforts or the library will fulfill any of your particular purposes

   or needs.  This library is provided with all faults, and the entire

   risk of satisfactory quality, performance, accuracy, and effort is with

   the user.

Some files in the "contrib" directory and some configure-generated

files that are distributed with libpng have other copyright owners and

are released under other open source licenses.

libpng versions 0.97, January 1998, through 1.0.6, March 20, 2000, are

Copyright (c) 1998-2000 Glenn Randers-Pehrson, are derived from

libpng-0.96, and are distributed according to the same disclaimer and

license as libpng-0.96, with the following individuals added to the list

of Contributing Authors:

   Tom Lane

   Glenn Randers-Pehrson

   Willem van Schaik

libpng versions 0.89, June 1996, through 0.96, May 1997, are

Copyright (c) 1996-1997 Andreas Dilger, are derived from libpng-0.88,

and are distributed according to the same disclaimer and license as

libpng-0.88, with the following individuals added to the list of

Contributing Authors:

   John Bowler

   Kevin Bracey

   Sam Bushell

   Magnus Holmgren

   Greg Roelofs

   Tom Tanner

Some files in the "scripts" directory have other copyright owners

but are released under this license.

libpng versions 0.5, May 1995, through 0.88, January 1996, are

Copyright (c) 1995-1996 Guy Eric Schalnat, Group 42, Inc.

For the purposes of this copyright and license, "Contributing Authors"

is defined as the following set of individuals:

   Andreas Dilger

   Dave Martindale

   Guy Eric Schalnat
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   Paul Schmidt

   Tim Wegner

сохранить файл png.h и уведомление: 

COPYRIGHT NOTICE, DISCLAIMER, and LICENSE:

If you modify libpng you may insert additional notices immediately following

this sentence.

This code is released under the libpng license.

libpng versions 1.0.7, July 1, 2000 through 1.6.23, June 9, 2016 are

Copyright (c) 2000-2002, 2004, 2006-2016 Glenn Randers-Pehrson, are

derived from libpng-1.0.6, and are distributed according to the same

disclaimer and license as libpng-1.0.6 with the following individuals

added to the list of Contributing Authors:

   Simon-Pierre Cadieux

   Eric S. Raymond

   Mans Rullgard

   Cosmin Truta

   Gilles Vollant

   James Yu

and with the following additions to the disclaimer:

   There is no warranty against interference with your enjoyment of the

   library or against infringement.  There is no warranty that our

   efforts or the library will fulfill any of your particular purposes

   or needs.  This library is provided with all faults, and the entire

   risk of satisfactory quality, performance, accuracy, and effort is with

   the user.

Some files in the "contrib" directory and some configure-generated

files that are distributed with libpng have other copyright owners and

are released under other open source licenses.

libpng versions 0.97, January 1998, through 1.0.6, March 20, 2000, are

Copyright (c) 1998-2000 Glenn Randers-Pehrson, are derived from

libpng-0.96, and are distributed according to the same disclaimer and

license as libpng-0.96, with the following individuals added to the list

of Contributing Authors:

   Tom Lane

   Glenn Randers-Pehrson

   Willem van Schaik

libpng versions 0.89, June 1996, through 0.96, May 1997, are

Copyright (c) 1996-1997 Andreas Dilger, are derived from libpng-0.88,

and are distributed according to the same disclaimer and license as

libpng-0.88, with the following individuals added to the list of

Contributing Authors:
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   John Bowler

   Kevin Bracey

   Sam Bushell

   Magnus Holmgren

   Greg Roelofs

   Tom Tanner

Some files in the "scripts" directory have other copyright owners

but are released under this license.

libpng versions 0.5, May 1995, through 0.88, January 1996, are

Copyright (c) 1995-1996 Guy Eric Schalnat, Group 42, Inc.

For the purposes of this copyright and license, "Contributing Authors"

is defined as the following set of individuals:

   Andreas Dilger

   Dave Martindale

   Guy Eric Schalnat

   Paul Schmidt

   Tim Wegner

The PNG Reference Library is supplied "AS IS".  The Contributing Authors

and Group 42, Inc. disclaim all warranties, expressed or implied,

including, without limitation, the warranties of merchantability and of

fitness for any purpose.  The Contributing Authors and Group 42, Inc.

assume no liability for direct, indirect, incidental, special, exemplary,

or consequential damages, which may result from the use of the PNG

Reference Library, even if advised of the possibility of such damage.

Permission is hereby granted to use, copy, modify, and distribute this

source code, or portions hereof, for any purpose, without fee, subject

to the following restrictions:

  1. The origin of this source code must not be misrepresented.

  2. Altered versions must be plainly marked as such and must not

     be misrepresented as being the original source.

  3. This Copyright notice may not be removed or altered from any

     source or altered source distribution.

The Contributing Authors and Group 42, Inc. specifically permit, without

fee, and encourage the use of this source code as a component to

supporting the PNG file format in commercial products.  If you use this

source code in a product, acknowledgment is not required but would be

appreciated.

jsoncpp

Copyright (c) 2007-2010 Baptiste Lepilleur 

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and

associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including
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without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell

copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to

the following conditions: 

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial

portions of the Software.

 

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED,

INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A

PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR

COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN

ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH

THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

BRISK

BRISK - Binary Robust Invariant Scalable KeypointsReference implementation of[1] Stefan

Leutenegger,Margarita Chli and Roland Siegwart, BRISK:    Binary Robust Invariant Scalable Keypoints,

in Proceedings of    the IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV2011).

Copyright (C) 2011  The Autonomous Systems Lab (ASL), ETH Zurich,Stefan Leutenegger, Simon Lynen

and Margarita Chli.

Redistribution and use in source and binary forms, with or withoutmodification, are permitted

provided that the following conditions are met:    * Redistributions of source code must retain the

above copyright      notice, this list of conditions and the following disclaimer.    * Redistributions in

binary form must reproduce the above copyright      notice, this list of conditions and the following

disclaimer in the      documentation and/or other materials provided with the distribution.    * Neither

the name of the ASL nor the names of its contributors may be       used to endorse or promote

products derived from this software without       specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" ANDANY

EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIEDWARRANTIES OF

MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AREDISCLAIMED. IN NO EVENT

SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANYDIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,

EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF

SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)

HOWEVER CAUSED ANDON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,

OR TORT(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF

THISSOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE

AGAST++

Copyright (c) 2010, Elmar Mair    All rights reserved.       Redistribution and use in source and binary

forms, with or without    modification, are permitted provided that the following conditions are met:   

   * Redistributions of source code must retain the above copyright         notice, this list of conditions

and the following disclaimer.       * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright

        notice, this list of conditions and the following disclaimer in the         documentation and/or other

materials provided with the distribution.       * Neither the name of the owner nor the names of its

contributors may be          used to endorse or promote products derived from this software without     

    specific prior written permission.       THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS

AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND    ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT

LIMITED TO, THE IMPLIED    WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR

PURPOSE ARE    DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY   

DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES   
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(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;    LOSS OF

USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND    ON ANY THEORY

OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT    (INCLUDING NEGLIGENCE OR

OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS    SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE

POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

FAST detector

Copyright (c) 2006, 2008, 2009, 2010 Edward Rosten 

All rights reserved. 

Redistribution and use in source and binary forms, with or without 

modification, are permitted provided that the following conditions 

are met: 

 

*Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the

following disclaimer. 

 

*Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and

the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. 

 

*Neither the name of the University of Cambridge nor the names of its contributors may be used to

endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission. 

 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY

EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES

OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT

SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,

INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED

TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR

BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN

CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY

WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

libmv (SURF detector)

Copyright (c) 2007, 2008, 2009 libmv authors.

 Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and

associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including

without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell

copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to

the following conditions:

 The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial

portions of the Software.

 THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED,

INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A

PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR

COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN

ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH

THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE. 

STASM
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Copyright (C) Stephen Milborrow 

License Agreement For Open Source Computer Vision Library. Licensed under the 3-clause BSD License

The 3-Clause BSD License | Open Source Initiative (further the 3-clause BSD License)

AKAZE

  Copyright (c) 2013, Pablo Fernandez Alcantarilla, Jesus NuevoAll Rights Reserved

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted

provided that the following conditions are met:

    * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and

the following disclaimer.

    * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions

and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the

distribution.

    * Neither the name of the copyright holders nor the names of its contributors may be used to

endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY

EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES

OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT

SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,

INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED

TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR

BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN

CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY

WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH

DAMAGE. 

KAZE

Copyright (c) 2012, Pablo Fernández AlcantarillaAll Rights Reserved

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted

provided that the following conditions are met:

    * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and

the following disclaimer.

    * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions

and the following disclaimer in the documentation       and/or other materials provided with the

distribution.

    * Neither the name of the copyright holders nor the names of its contributors may be used to

endorse or promote products derived from this software without  specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY

EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES

OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT

SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,

INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED

TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR

BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN

CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY

WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

PCRE

Copyright(c) 2009-2016 Zoltan Herczeg

All rights reserved.
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THE "BSD" LICENCE

-----------------

Redistribution and use in source and binary forms, with or without

modification, are permitted provided that the following conditions are met:

    * Redistributions of source code must retain the above copyright notice,

      this list of conditions and the following disclaimer.

    * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright

      notice, this list of conditions and the following disclaimer in the

      documentation and/or other materials provided with the distribution.

    * Neither the name of the University of Cambridge nor the names of any

      contributors may be used to endorse or promote products derived from this

      software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS"

AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE

IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE

ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE

LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR

CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF

SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS

INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN

CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)

ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE

POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

zlib-CRC32 constants

Copyright (C) 1995-2013 Jean-loup Gailly and Mark Adler

zlib.h -- interface of the 'zlib' general purpose compression library 

  version 1.2.8, April 28th, 2013 

  Copyright (C) 1995-2013 Jean-loup Gailly and Mark Adler 

  This software is provided 'as-is', without any express or implied 

  warranty.  In no event will the authors be held liable for any damages 

  arising from the use of this software. 

  Permission is granted to anyone to use this software for any purpose,

  including commercial applications, and to alter it and redistribute it 

  freely, subject to the following restrictions: 

  1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not 

     claim that you wrote the original software. If you use this software

     in a product, an acknowledgment in the product documentation would be 

     appreciated but is not required. 

  2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be 

     misrepresented as being the original software. 

  3. This notice may not be removed or altered from any source distribution. 
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  Jean-loup Gailly        Mark Adler 

  j loup@gzip.org          madler@alumni.caltech.edu

Adobe Glyph List License 

Copyright (c) 1997,1998,2002,2007 Adobe Systems Incorporated

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this documentation

file to use, copy, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the documentation, and to permit

others to do the same, provided that:

- No modification, editing or other alteration of this document is allowed; and 

- The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies of the

documentation.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this documentation

file, to create their own derivative works from the content of this document to use, copy, publish,

distribute, sublicense, and/or sell the derivative works, and to permit others to do the same, provided

that the derived work is not represented as being a copy or version of this document.

Adobe shall not be liable to any party for any loss of revenue or profit or for indirect, incidental,

special, consequential, or other similar damages, whether based on tort (including without limitation

negligence or strict liability), contract or other legal or equitable grounds even if Adobe has been

advised or had reason to know of the possibility of such damages. The Adobe materials are provided

on an "AS IS" basis. Adobe specifically disclaims all express, statutory, or implied warranties relating to

the Adobe materials, including but not limited to those concerning merchantability or fitness for a

particular purpose or non-infringement of any third party rights regarding the Adobe materials.

Zxing - Code translated from Java to CPP 

Copyright (C) 2010 ZXing authors

Licensed under the Apache License version 2.0

HTML help

The Software accompanied by this documentation contains redistributable parts of HTML help 

© Microsoft Corporation. All rights reserved.

Licensed under the terms of End User License Agreement for Microsoft software

https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/desktop/htmlhelp/html-help-end-user-

license-agreement

zlib

zlib.h -- interface of the 'zlib' general purpose compression library 

  version 1.2.8, April 28th, 2013 

  Copyright (C) 1995-2013 Jean-loup Gailly and Mark Adler 

  This software is provided 'as-is', without any express or implied 

  warranty.  In no event will the authors be held liable for any damages 

  arising from the use of this software. 

  Permission is granted to anyone to use this software for any purpose,
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  including commercial applications, and to alter it and redistribute it 

  freely, subject to the following restrictions: 

  1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not 

     claim that you wrote the original software. If you use this software

     in a product, an acknowledgment in the product documentation would be 

     appreciated but is not required. 

  2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be 

     misrepresented as being the original software. 

  3. This notice may not be removed or altered from any source distribution. 

  Jean-loup Gailly        Mark Adler 

  j loup@gzip.org          madler@alumni.caltech.edu

MAPI Stub Library

Copyright (c) 2018 Microsoft 

Licensed under the MIT License

rhash

RHash License Copyright (c) 2005-2014 Aleksey Kravchenko <rhash.admin@gmail.com> 

Permission is hereby granted, free of charge,  to any person obtaining a copyof this software and

associated documentation files (the "Software"), to dealin the Software without restriction,  including

without limitation the rightsto  use,  copy,  modify,  merge, publish, distribute, sublicense, and/or

sellcopies  of  the Software,  and  to permit  persons  to whom  the Software  isfurnished to do so.The

Software  is distributed in the hope that it will be useful,  but WITHOUTANY WARRANTY; without even

the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESSFOR A PARTICULAR PURPOSE.  Use  this 

program  at  your  own  risk!

haval

Copyright (c) 2003 Calyptix Security Corporation *  All rights reserved. * *  This code is derived from

software contributed to Calyptix Security *  Corporation by Yuliang Zheng. * *  Redistribution and use

in source and binary forms, with or without *  modification, are permitted provided that the following

conditions *  are met: *  1. Redistributions of source code must retain the above copyright *     notice,

this list of conditions and the following disclaimer. *  2. Redistributions in binary form must reproduce

the above *     copyright notice, this list of conditions and the following *     disclaimer in the

documentation and/or other materials provided *     with the distribution. *  3. Neither the name of

Calyptix Security Corporation nor the *     names of its contributors may be used to endorse or

promote *     products derived from this software without specific prior *     written permission. * *

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS * "AS IS" AND

ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT * LIMITED TO, THE IMPLIED

WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS * FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.

IN NO EVENT SHALL THE * COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT,

INDIRECT, * INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, * BUT

NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; * LOSS OF USE, DATA, OR

PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER * CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,

WHETHER IN CONTRACT, STRICT * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)

ARISING IN * ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE * POSSIBILITY

OF SUCH DAMAGE. 
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Microsoft Visual C++  Runtime

The Software contains redistributable parts of Microsoft Visual Studio (hereinafter - Microsoft

Technologies).

© Microsoft Corporation. All rights reserved.

Microsoft Technologies are subject to United States export laws and regulations. You must comply

with all domestic and international export laws and regulations that apply to the software. These laws

include restrictions on destinations, end users and end use. For additional information,

see www.microsoft.com/exporting.

DISCLAIMER OF WARRANTY. MICROSOFT TECHNOLOGIES ARE LICENSED “AS-IS.” YOU BEAR THE

RISK OF USING THEM. MICROSOFT GIVES NO EXPRESS WARRANTIES, GUARANTEES OR CONDITIONS.

YOU MAY HAVE ADDITIONAL CONSUMER RIGHTS OR STATUTORY GUARANTEES UNDER YOUR

LOCAL LAWS WHICH THIS AGREEMENT CANNOT CHANGE. TO THE EXTENT PERMITTED UNDER

YOUR LOCAL LAWS, MICROSOFT EXCLUDES THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,

FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT.

Data Collection. The software may collect certain data as described in the Microsoft’s privacy

statement located at https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=824704. You can learn more about data

collection and use in the help documentation and Microsoft’s privacy statement. Your use of the

software operates as your consent to these practices.  Microsoft makes the commitments in the

European Union General Data Protection Regulation Terms of the Online Services Terms to all

customers effective May 25, 2018, at https://go.microsoft.com/?linkid=9840733. 

Datalogics Software and Adobe Products (Adobe PDF Library and Adobe Color Profile)

© 2000-2012 Datalogics, Inc.

Datalogics®, The DL Logo®, PDF2IMG™ and DLE™ are trademarks of Datalogics, Inc.

© 1984-2012 Adobe Systems Incorporated and its licensors.  All rights reserved.

Powered by Adobe PDF Library logo, Reader® are either registered trademarks or trademarks of

Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

The Datalogics Software and Adobe Products incorporated into the SOFTWARE are owned by

Datalogics, Adobe and third parties and their suppliers, and their structure, organization and code are

the valuable trade secrets of Datalogics, Adobe and third parties and their suppliers. The Datalogics

Software and Adobe Products are also protected by United States Copyright law and International

Treaty provisions. You may not copy the Datalogics Software and Adobe Products, except as provided

in this EULA. 

Export Rules. You agree that the Datalogics Software and Adobe Products will not be shipped,

transferred or exported into any country or used in any manner prohibited by the United States Export

Administration Act or any other export laws, restrictions or regulations (collectively the “Export Laws”).

In addition, if the Software Datalogics and Adobe Products are identified as export-controlled items

under the Export Laws, you represent and warrant that you are not a citizen, or otherwise located

within, an embargoed nation and that you are not otherwise prohibited under the Export Laws from

receiving the Datalogics Software and Adobe Products

(i) “For acquisition by or on behalf of civilian agencies, as necessary to obtain protection substantially

equivalent to that afforded to restricted computer software and related documentation developed at

private expense and which is existing computer software no part of which was developed with

government funds and provided with Restricted Rights in accordance with subparagraphs (a) through
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(d) of the ‘Commercial Computer Software - Restricted Rights’ clause at 48 C.F.R. 52.227-19 of the

Federal Acquisitions Regulations (“FAR”) and its successors;”

(ii) “For acquisition by or on behalf of units of the Department of Defense (“DoD”) as necessary to

obtain protection substantially equivalent to that afforded to commercial computer software and

related documentation developed at private expense and provide with Restricted Rights as defined in

DoD FAR Supplement 48 C.F.R. 252.227-7013(c)(1)(ii) and its successors in effect for all solicitations

and resulting contracts issued on or after May 18, 1987.”

The term " Datalogics Software and Adobe Products" means Datalogics Software and third party

products (including Adobe Products) and related documentation, and any upgrades, modified

versions, updates, additions, and copies thereof.

You acknowledge and agree that third party licensors are the owners of certain proprietary

information and intellectual property rights included in the Host Products and the Documentation.

Such third party licensors are third party beneficiaries entitled to enforce ABBYY’s rights and your

obligations hereunder and to seek appropriate legal and equitable remedies, including but not

limited to, damages and injunctive relief, for your breach of such obligations.

License Grant and Restrictions. ABBYY grants you a non-exclusive right to use the Datalogics Software

and Adobe Products under the terms of this EULA. You may make one backup copy of the Datalogics

Software and Adobe Products, provided the backup copy is not installed or used on any computer.

Intellectual Property Rights. The Datalogics Software and Adobe Products incorporated into the

SOFTWARE are owned by Datalogics, Adobe and third parties and their suppliers, and their structure,

organization and code are the valuable trade secrets of Datalogics, Adobe and third parties and their

suppliers. The Datalogics Software and Adobe Products are also protected by United States Copyright

law and International Treaty provisions. You may not copy the Datalogics Software and Adobe

Products, except as provided in this EULA. Any copies that you are permitted to make pursuant to this

EULA must contain the same copyright and other proprietary notices that appear on or in the

Datalogics Software and Adobe Products. You agree not to modify, adapt, translate, reverse engineer,

decompile, disassemble or otherwise attempt to discover the source code of the Datalogics Software

and Adobe Products. Except as stated above, this EULA does not grant you any intellectual property

rights in the Datalogics Software and Adobe Products.

Font License. You may embed copies of the font software into your electronic documents for purpose

of printing, viewing and editing the document. No other embedding rights are implied or permitted

under this license.

Warranty. ABBYY AND ITS SUPPLIERS DO NOT AND CANNOT WARRANT THE PERFORMANCE

RESULTS YOU MAY OBTAIN BY USING THE SOFTWARE.

CUDA Runtime for Windows

© 2007-2019 NVIDIA Corporation. All rights reserved.

Licensed under the terms of the License Agreement for NVIDIA Software Development Kits available

at https://docs.nvidia.com/cuda/eula/index.html#nvidia-driver-license

OpenSSL

Copyright 1999-2019 The OpenSSL Project Authors. All Rights Reserved.

 

 Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted

provided that the following conditions are met:
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  1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and

the following disclaimer.

  2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions

and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the

distribution.

 3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following

acknowledgment:

  "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit.

(http://www.openssl.org/)"

  4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote

products derived from this software without prior written permission. For written permission, please

contact openssl-core@openssl.org.

 5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in

their names without prior written permission of the OpenSSL Project.

 6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment:

   "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit

(http://www.openssl.org/)"

  THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS'' AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED

WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY

AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL

PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,

EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF

SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)

HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,

OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS

SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

 ===================================================================

=

 This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com).  This

product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

 Original SSLeay License

 -----------------------

Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)

All rights reserved.

 This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com).

  The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.

 This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are

aheared to.  The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA,

lhash, DES, etc., code; not just the SSL code.  The SSL documentation included with this distribution is

covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

 Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed.

 If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts

of the library used. This can be in the form of a textual message at program startup or in

documentation (online or textual) provided with the package.

 Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted

provided that the following conditions are met:

 1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the

following disclaimer.
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 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions

and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the

distribution.

 3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following

acknowledgement:

  "This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)"

 The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library being used are not

cryptographic related :-).

 4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory

(application code) you must include an acknowledgement:

  "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,

INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS

FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR

CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR

CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE

GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER

CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT

(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS

SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

 The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code

cannot be changed.  i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution licence

[including the GNU Public Licence.]

MD4 message digest algorithm reference implementation

RSA Data Security, Inc. MD4 Message-Digest Algorithm

/* Copyright (C) 1990-2, RSA Data Security, Inc. All rights reserved.

License to copy and use this software is granted provided that it is identified as the "RSA Data

Security, Inc. MD4 Message-Digest Algorithm" in all material mentioning or referencing this software

or this function. License is also granted to make and use derivative works provided that such works are

identified as "derived from the RSA Data

Security, Inc. MD4 Message-Digest Algorithm" in all material mentioning or referencing the derived

work. RSA Data Security, Inc. makes no representations concerning either the merchantability of this

software or the suitability of this software for any particular purpose. It is provided "as is" without

express or implied warranty of any kind. These notices must be retained in any copies of any part of

this documentation and/or software.

Microsoft Visual C++ 2015 OMP Library

The Software accompanied by this documentation contains redistributable parts of Micro Microsoft

Visual C++ 2015 OMP Library.

© Microsoft Corporation. All rights reserved. 

DATA.  The software may collect certain data as described in the Microsoft’s privacy statement located

at https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=824704. You can learn more about data collection and use
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in the help documentation and Microsoft’s privacy statement. Your use of the software operates as

your consent to these practices.  .

EXPORT RESTRICTIONS. Microsoft software, online services, professional services and related

technology are subject to U.S. export jurisdiction. You must comply with all applicable international

and national, laws including the U.S. Export Administration Regulations, the International Traffic in

Arms Regulations, Office of Foreign Assets Control sanctions programs, and end-user, end use and

destination restrictions by the U.S. and other governments related to Microsoft products, services and

technologies. For additional information, see www.microsoft.com/exporting.

You may find a full text of license at: Microsoft Visual Studio Enterprise 2015, Visual Studio

Professional 2015, Visual Studio Test Profess - Visual Studio

Pixtran (pixtools) 

Is owned by Open Text UK Ltd (UK), further Open Text

Whereas the ABBYY Software incorporates pixtran (pixtools), You agree to be bound by the following

provisions:

- PixTools © Copyright Open Text UK Ltd. All rights reserved.

- EMC’s and EMC’s licensors’ intellectual property rights in the Software are protected under all legal

theories applicable to the geography where the Software is used.

- You are only granted a right to use the application 

- No Warranties. PixTools software is provided “as is” and Open Text makes no representations or

warranties, express or implied, regarding the performance of PixTools as a part of the ABBYY’s

product. Open Text disclaims any express or implied warranty of merchantability or fitness for a

particular purpose. UNDER NO CIRCUMSTANCES WILL EMC BE LIABLE TO ANY END-USER OR

TRANSFEREE, FOR ANY LOST OR DEGRADED DATA; LOST REVENUE; LOST PROFITS; COST OF

PROCUREMENT OF SUBSTITUTE PRODUCTS; OR FOR SPECIAL, INDIRECT, CONSEQUENTIAL,

INCIDENTAL OR PUNITIVE DAMAGES, HOWEVER CAUSED AND REGARDLESS OF THEORY OF

LIABILITY, ARISING IN ANY WAY OUT OF THIS LICENSE AGREEMENT. THIS LIMITATION SHALL APPLY

EVEN IF Open Text HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES, AND

NOTWITHSTANDING ANY FAILURE OF ESSENTIAL PURPOSE OF ANY LIMITED REMEDY. All rights not

expressly granted herein are reserved by Open Text.

CUMINAS DjVu 

Portions of this computer program are copyright © 2008 Celartem, Inc. All rights reserved.

Portions of this computer program are copyright © 2011 Caminova, Inc. All rights reserved.

Portions of this computer program are copyright © 2013 Cuminas, Inc. All rights reserved.

DjVu is protected by U.S. Patent No. 6,058,214. Foreign Patents Pending.

Powered by AT&T Labs Technology.

License.DjVu.txt, which contains the terms of Expat, Release 2.0.1 License and of Jasper License Version

2.0:

Expat, Release 2.0.1 Copyright © 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd and Clark

Cooper

Copyright © 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat maintainers. Permission is hereby granted, free

of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the

"Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use,

copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit

persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above
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copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of

the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR

IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A

PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR

COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN

ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH

THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

 

JasPer License Version 2.0 Copyright © 2001-2006 Michael David Adams Copyright © 1999-2000

Image Power, Inc. Copyright © 1999-2000 The University of British Columbia All rights reserved.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person (the "User") obtaining a copy of this

software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without

restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute,

and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so,

subject to the following conditions: The above copyright notices and this permission notice (which

includes the disclaimer below) shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

The name of a copyright holder shall not be used to endorse or promote products derived from the

Software without specific prior written permission. THIS DISCLAIMER OF WARRANTY CONSTITUTES

AN ESSENTIAL PART OF THIS LICENSE. NO USE OF THE SOFTWARE IS AUTHORIZED HEREUNDER

EXCEPT UNDER THIS DISCLAIMER. THE SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS "AS

IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO

THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND

NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS BE

LIABLE FOR ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY

DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN

ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN

CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE. NO ASSURANCES ARE

PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS THAT THE SOFTWARE DOES NOT INFRINGE THE PATENT

OR OTHER INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF ANY OTHER ENTITY. EACH COPYRIGHT HOLDER

DISCLAIMS ANY LIABILITY TO THE USER FOR CLAIMS BROUGHT BY ANY OTHER ENTITY BASED ON

INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OR OTHERWISE. AS A CONDITION TO

EXERCISING THE RIGHTS GRANTED HEREUNDER, EACH USER HEREBY ASSUMES SOLE

RESPONSIBILITY TO SECURE ANY OTHER INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS NEEDED, IF ANY. THE

SOFTWARE IS NOT FAULT-TOLERANT AND IS NOT INTENDED FOR USE IN MISSION-CRITICAL

SYSTEMS, SUCH AS THOSE USED IN THE OPERATION OF NUCLEAR FACILITIES, AIRCRAFT

NAVIGATION OR COMMUNICATION SYSTEMS, AIR TRAFFIC CONTROL SYSTEMS, DIRECT LIFE

SUPPORT MACHINES, OR WEAPONS SYSTEMS, IN WHICH THE FAILURE OF THE SOFTWARE OR

SYSTEM COULD LEAD DIRECTLY TO DEATH, PERSONAL INJURY, OR SEVERE PHYSICAL OR

ENVIRONMENTAL DAMAGE ("HIGH RISK ACTIVITIES"). THE COPYRIGHT HOLDERS SPECIFICALLY

DISCLAIM ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OF FITNESS FOR HIGH RISK ACTIVITIES.

Limitations for SOFTWARE obtained at the USA.

Government Use. If use is made of the SOFTWARE by the United States Government or any US

Government agency, the following additional terms shall apply: (1) Restricted Computer Software, as

defined in the Rights in Data-General clause at Federal Acquisition Regulations 52.227-14; and (2) any

use, duplication, or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in subparagraph

(с)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.227-7013.



477

ABBYY® FineReader PDF 15 Εγχειρίδιο χρήσης

Export rules. You agree that You shall not export or re-export the SOFTWARE in violation of any export

provisions in the laws of the country in which this SOFTWARE was purchased or otherwise acquired. In

addition, You represent and warrant that You are not prohibited under applicable laws from receiving

the SOFTWARE.

Third Party Code: Oniguruma Copyright © 2002-2006 K.Kosako <sndgk393 AT ybb DOT ne DOT jp>.

All rights reserved. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are

permitted provided that the following conditions are met. Redistributions of source code must retain

the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. Redistributions in

binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following

disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR AND CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR

IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF

MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT

SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,

SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,

PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR

BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN

CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY

WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

MD5 A portion of this software is derived from the RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest

Algorithm. Mersenne Twister Copyright © 2006,2007 Mutsuo Saito, Makoto Matsumoto and Hiroshima

University. All rights reserved. Redistribution and use in source and binary forms, with or without

modification, are permitted provided that the following conditions are met: Redistributions of source

code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and

the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

Neither the name of the Hiroshima University nor the names of its contributors may be used to

endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY

EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES

OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT

SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,

INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED

TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR

BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN

CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY

WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

-Developer shall make the terms specified in this paragraph 9.6.4. of  EULA a part of the Developer’s

Application in the form of separate text files. The Developer’s Application may not be distributed to

the End User without these separate text files containing the following terms: 

Expat, Release 2.0.1 Copyright © 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd and Clark

Cooper

Copyright © 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat maintainers. Permission is hereby granted, free

of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the

"Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use,
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copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit

persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above

copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of

the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR

IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A

PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR

COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN

ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH

THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE. 

JasPer License Version 2.0 Copyright © 2001-2006 Michael David Adams Copyright © 1999-2000

Image Power, Inc. Copyright © 1999-2000 The University of British Columbia All rights reserved.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person (the "User") obtaining a copy of this

software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without

restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute,

and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so,

subject to the following conditions: The above copyright notices and this permission notice (which

includes the disclaimer below) shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

The name of a copyright holder shall not be used to endorse or promote products derived from the

Software without specific prior written permission. THIS DISCLAIMER OF WARRANTY CONSTITUTES

AN ESSENTIAL PART OF THIS LICENSE. NO USE OF THE SOFTWARE IS AUTHORIZED HEREUNDER

EXCEPT UNDER THIS DISCLAIMER. THE SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS "AS

IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO

THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND

NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS BE

LIABLE FOR ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY

DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN

ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN

CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE. NO ASSURANCES ARE

PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS THAT THE SOFTWARE DOES NOT INFRINGE THE PATENT

OR OTHER INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF ANY OTHER ENTITY. EACH COPYRIGHT HOLDER

DISCLAIMS ANY LIABILITY TO THE USER FOR CLAIMS BROUGHT BY ANY OTHER ENTITY BASED ON

INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OR OTHERWISE. AS A CONDITION TO

EXERCISING THE RIGHTS GRANTED HEREUNDER, EACH USER HEREBY ASSUMES SOLE

RESPONSIBILITY TO SECURE ANY OTHER INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS NEEDED, IF ANY. THE

SOFTWARE IS NOT FAULT-TOLERANT AND IS NOT INTENDED FOR USE IN MISSION-CRITICAL

SYSTEMS, SUCH AS THOSE USED IN THE OPERATION OF NUCLEAR FACILITIES, AIRCRAFT

NAVIGATION OR COMMUNICATION SYSTEMS, AIR TRAFFIC CONTROL SYSTEMS, DIRECT LIFE

SUPPORT MACHINES, OR WEAPONS SYSTEMS, IN WHICH THE FAILURE OF THE SOFTWARE OR

SYSTEM COULD LEAD DIRECTLY TO DEATH, PERSONAL INJURY, OR SEVERE PHYSICAL OR

ENVIRONMENTAL DAMAGE ("HIGH RISK ACTIVITIES"). THE COPYRIGHT HOLDERS SPECIFICALLY

DISCLAIM ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OF FITNESS FOR HIGH RISK ACTIVITIES.”

Expat, Release 2.0.1 Copyright © 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd and Clark

Cooper

Kakadu Software 

Copyright © 2017 Kakadu Software Pty Ltd. All rights reserved. 

Portions of this software are copyright © 2017 Kakadu Software Pty Ltd. All rights reserved. 

HDPhotoDPK
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The Software contains redistributable parts of Microsoft Technologies. 

© Microsoft Corporation. All rights reserved.  

Microsoft Technologies are subject to United States export laws and regulations. You must comply

with all domestic and international export laws and regulations that apply to the software. These laws

include restrictions on destinations, end users and end use. For additional information, see

www.microsoft.com/exporting. 

DISCLAIMER OF WARRANTY. MICROSOFT TECHNOLOGIES ARE LICENSED “AS-IS.” YOU BEAR THE

RISK OF USING THEM. MICROSOFT GIVES NO EXPRESS WARRANTIES, GUARANTEES OR CONDITIONS.

YOU MAY HAVE ADDITIONAL CONSUMER RIGHTS OR STATUTORY GUARANTEES UNDER YOUR

LOCAL LAWS WHICH THIS AGREEMENT CANNOT CHANGE. TO THE EXTENT PERMITTED UNDER

YOUR LOCAL LAWS, MICROSOFT EXCLUDES THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,

FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT.

OpenSSL

Copyright (c) 1998-2017 The OpenSSL Project.  All rights reserved

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com).  This product

includes software written by Tim  Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)

 OpenSSL License

  ---------------

/*

===================================================================

=

 * Copyright (c) 1998-2017 The OpenSSL Project.  All rights reserved.

 *

 * Redistribution and use in source and binary forms, with or without

 * modification, are permitted provided that the following conditions

 * are met:

 *

 * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright

 *    notice, this list of conditions and the following disclaimer. 

 *

 * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright

 *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in

 *    the documentation and/or other materials provided with the

 *    distribution.

 *

 * 3. All advertising materials mentioning features or use of this

 *    software must display the following acknowledgment:

 *    "This product includes software developed by the OpenSSL Project

 *    for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"

 *

 * 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to

 *    endorse or promote products derived from this software without

 *    prior written permission. For written permission, please contact

 *    openssl-core@openssl.org.

 *
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 * 5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL"

 *    nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written

 *    permission of the OpenSSL Project.

 *

 * 6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following

 *    acknowledgment:

 *    "This product includes software developed by the OpenSSL Project

 *    for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"

 *

 * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS'' AND ANY

 * EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE

 * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR

 * PURPOSE ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR

 * ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,

 * SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT

 * NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;

 * LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)

 * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,

 * STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)

 * ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED

 * OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

 *

===================================================================

=

 *

 * This product includes cryptographic software written by Eric Young

 * (eay@cryptsoft.com).  This product includes software written by Tim

 * Hudson (tjh@cryptsoft.com).

 *

 */

 Original SSLeay License

 -----------------------

/* Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)

 * All rights reserved.

 *

 * This package is an SSL implementation written

 * by Eric Young (eay@cryptsoft.com).

 * The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.

 * 

 * This library is free for commercial and non-commercial use as long as

 * the following conditions are aheared to.  The following conditions

 * apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA,

 * lhash, DES, etc., code; not just the SSL code.  The SSL documentation

 * included with this distribution is covered by the same copyright terms

 * except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

 * 

 * Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in

 * the code are not to be removed.

 * If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution
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 * as the author of the parts of the library used.

 * This can be in the form of a textual message at program startup or

 * in documentation (online or textual) provided with the package.

 * 

 * Redistribution and use in source and binary forms, with or without

 * modification, are permitted provided that the following conditions

 * are met:

 * 1. Redistributions of source code must retain the copyright

 *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.

 * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright

 *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the

 *    documentation and/or other materials provided with the distribution.

 * 3. All advertising materials mentioning features or use of this software

 *    must display the following acknowledgement:

 *    "This product includes cryptographic software written by

 *     Eric Young (eay@cryptsoft.com)"

 *    The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library

 *    being used are not cryptographic related :-).

 * 4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from 

 *    the apps directory (application code) you must include an acknowledgement:

 *    "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"

 * 

 * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS'' AND

 * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE

 * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE

 * ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE

 * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL

 * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS

 * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)

 * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT

 * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY

 * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF

 * SUCH DAMAGE.

 * 

 * The licence and distribution terms for any publically available version or

 * derivative of this code cannot be changed.  i.e. this code cannot simply be

 * copied and put under another distribution licence

 * [including the GNU Public Licence.]

 */

TWAIN Toolkit, TWAIN header

 Whereas the ABBYY SDK incorporates TWAIN toolkit, the Developer agrees to be bound by the

following provisions and to include them in (i) the header or similar file in Application and (ii)

prominently in its documentation:

The TWAIN Toolkit is distributed as is. The developer and distributors of the TWAIN Toolkit expressly

disclaim all implied, express or statutory warranties including, without limitation, the implied

warranties of merchantability, noninfringement of third party rights and fitness for a particular

purpose. Neither the developers nor the distributors will be liable for damages, whether direct,

indirect, special, incidental, or consequential, as a result of the reproduction, modification, distribution

or other use of the TWAIN Toolkit.
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PDF-XChange

PDF-XChange Standard (c) 2001-2013 by Tracker Software Products Ltd.

ABBYY grants You a non-exclusive right to use PDF- XChange incorporated into the SOFTWARE under

the terms of this EULA.

You may make one backup copy of PDF- XChange incorporated into the SOFTWARE, provided the

backup copy is not installed or used on any computer.

Intellectual Property Rights. PDF-XChange incorporated into the SOFTWARE is owned by Tracker

Software Products Ltd and its suppliers, and its structure, organization and code are the valuable trade

secrets of Tracker Software Products Ltd and it suppliers PDF- XChange is also protected by United

States Copyright Law and International Treaty provisions. You may not copy the PDF- XChange

Software incorporated into the SOFTWARE, except as provided in this EULA.

Any copies that You are permitted to make pursuant to this EULA must contain the same copyright

and other proprietary notices that appear on or in the SOFTWARE. You agree not to modify, adapt,

translate, reverse engineer, decompile, disassemble or otherwise attempt to discover the source code

of PDF- XChange incorporated into the SOFTWARE.

Except as stated above, this EULA does not grant You any intellectual property rights in PDF-XChange.

Export Rules. You agree that PDF-XChange incorporated into the SOFTWARE will not be shipped,

transferred or exported into any country or used in any manner prohibited by the United States Export

Administration Act or any other export laws, restrictions or regulations (collectively the "Export Laws").

In addition, if PDF-XChange incorporated into the SOFTWARE is identified as export controlled items

under the Export Laws, You represent and warrant that You are not a citizen, or otherwise located

within, an embargoed nation and that You are not otherwise prohibited under the Export Laws from

receiving PDF- XChange incorporated into the SOFTWARE.

All rights to use PDF-XChange incorporated into the SOFTWARE are granted on condition that such

rights are forfeited if You fail to comply with the terms of this EULA.

Trademarks. PDF-XChange Drivers are either registered trademarks or trademarks of Tracker Software

Products Ltd in the United Kingdom, Canada and/or other countries.

Microsoft Universal CRT Library 

The technologies of Microsoft Corporation or their parts (hereinafter referred to as the "Microsoft

Technologies") listed hereof are used in the SOFTWARE. The Microsoft Technologies are distributed

under the Microsoft Software License Terms accompanying the Microsoft Technologies.

Technologies of Microsoft Corporation used in the SOFTWARE:

- Microsoft Universal CRT Library.

© Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft is either registered trademark or trademark of

Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

The Microsoft Technologies are licensed, not sold. This EULA only gives You some rights to use the

Microsoft Technologies. Microsoft reserves all other rights. Unless applicable law gives You more

rights despite this limitation, You may use the Microsoft Technologies only as expressly permitted in

the Microsoft Software License Terms and in this EULA. In doing so, You must comply with any

technical limitations in the Microsoft Technologies that only allow You to use it in certain ways. You

may not:

* Except for the Microsoft .NET Framework, you must obtain Microsoft's prior written approval to

disclose to a third party the results of any benchmark test of the Microsoft Technologies.
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*work around any technical limitations in the Microsoft Technologies;

*reverse engineer, decompile or disassemble the Microsoft Technologies, except and only to the

extent that applicable law expressly permits, despite this limitation;

* make more copies of the Microsoft Technologiesthan specified in this EULA or allowed by

applicable law, despite this limitation;

* publish the Microsoft Technologies for others to copy;

* rent, lease or lend the Microsoft Technologies;

* transfer the Microsoft Technologies or this agreement to any third party other than as expressly

permitted thereunder.

* use the Microsoft Technologies for commercial software hosting services.

Export restrictions. The Microsoft Technologies are subject to United States export laws and

regulations. You must comply with all domestic and international export laws and regulations that

apply to the Microsoft Technologies. These laws include restrictions on destinations, end users and end

use. For additional information, see www.microsoft.com/exporting.

google-diff-match-patch

Google Inc.

Whereas the ABBYY Software incorporates this component: You agree to be bound by Google’s T&C

as follows:

“TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION  

 

1. Definitions.  

 

"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by

Sections 1 through 9 of this document.  

 

"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting

the License.  

 

"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are

controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition,

"control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity,

whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding

shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.  

 

"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this

License.  

 

"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to

software source code, documentation source, and configuration files.  

 

"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a

Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and

conversions to other media types.  

 

"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under

the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example

is provided in the Appendix below).  

 

http://www.microsoft.com/exporting
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"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or

derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other

modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License,

Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name)

to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.  

 

"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any

modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to

Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized

to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" means any

form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives,

including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems,

and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of

discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or

otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."  

 

"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution

has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.  

 

2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor

hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable

copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform,

sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.  

 

3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby

grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as

stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise

transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such

Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their

Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent

litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the

Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent

infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate

as of the date such litigation is filed.  

 

4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in

any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the

following conditions:  

 

You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and  

You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and  

You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent,

trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do

not pertain to any part of the Derivative Works; and  

If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You

distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file,

excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the

following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the

Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display

generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The

contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You
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may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an

addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot

be construed as modifying the License.  

 

You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or

different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or

for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the

Work otherwise complies with the conditions stated in this License.  

5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally

submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of

this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein

shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with

Licensor regarding such Contributions.  

 

6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service

marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in

describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.  

 

7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides

the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT

WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation,

any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A

PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or

redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this

License.  

 

8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence),

contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent

acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct,

indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this

License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of

goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages

or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.  

 

9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works

thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or

other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such

obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any

other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for

any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any

such warranty or additional liability.  

mapifolders

Portions of software contain mapifolders. Copyright Microsoft. Whereas the ABBYY Software

incorporates MICROSOFT Outlook 2010: MAPI Header Files or its components (hereinafter referred to

as the "Microsoft Technologies"), You agree to be bound by the following Microsoft Software License

Terms (the full text may be found at http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?

displaylang=en&id=12905): 

The Microsoft Technologies or its components are licensed, not sold. This agreement only gives you

some rights to use the Microsoft Technologies or its components. Microsoft reserves all other rights.
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Unless applicable law gives you more rights despite this limitation, you may use the Microsoft

Technologies or its components only as expressly permitted in the Microsoft Software License Terms.

In doing so, you must comply with any technical limitations in the Microsoft Technologies or its

components that only allow you to use it in certain ways. You may not 

* alter any copyright, trademark or patent notice in the Microsoft Technologies or its components; 

* use Microsoft’s trademarks in Software names or in a way that suggests your Software comes from or

is endorsed by Microsoft; 

* distribute the Microsoft Technologies to run on a platform other than the Windows platform

* include the Microsoft Technologies or its components in malicious, deceptive or unlawful programs; 

* modify or distribute the source code of the Microsoft Technologies or its components so that any

part of it becomes subject to an Excluded License. An Excluded License is one that requires, as a

condition of use, modification or distribution, that 

* the code be disclosed or distributed in source code form; or 

* others have the right to modify it. 

* work around any technical limitations in the Microsoft Technologies;  

* reverse engineer, decompile or disassemble the Microsoft Technologies, except and only to the

extent that applicable law expressly permits, despite this limitation;   

* make more copies of the Microsoft Technologies than specified in this Agreement or allowed by

applicable law, despite this limitation;   

* publish the Microsoft Technologies or its components for others to copy; 

* rent, lease or lend the Microsoft Technologies its components; 

* use the Microsoft Technologies for commercial software hosting services.

* transfer the Microsoft Technologies or its components to any third party other than as expressly

permitted by this Agreement. 

EXPORT RESTRICTIONS. The Microsoft Technologies or its components are subject to United States

export laws and regulations. You must comply with all domestic and international export laws and

regulations that apply to the Microsoft Technologies or its components. These laws include restrictions

on destinations, end users and end use. For additional information, see

www.microsoft.com/exporting”.

ABBYY FineReader © 2021 ABBYY Development Inc. ABBYY, FineReader and ABBYY FineReader are

either registered trademarks or trademarks of ABBYY Development Inc. and/or its affiliates. These

designations can also be logos, product or company names (or part of any of the above)  of ABBYY

Development Inc. and/or its affiliates and may not be used without consent of their respective owners.

For more information, please visit www.abbyy.com.

If you have additional questions, contact your local ABBYY representative listed under

www.abbyy.com/contacts.
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