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Wprowadzenie do programu ABBYY FineReader
Ten rozdział zawiera omó wienie programu ABBYY FineReader i jego funkcji.
Spis treści rozdziału
· O programie ABBYY FineReader

9

· Co nowego w programie ABBYY FineReader?

12
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O programie ABBYY FineReader
Program ABBYY FineReader 15 to uniwersalne narzędzie PDF do pracy z dokumentami w przestrzeni
cyfrowej. Wyposaż ony w technologię OCR oraz technologię konwersji dokumentó w wykorzystują
cą
sztucznąinteligencję, opracowany przez firmę ABBYY, program FineReader uwalnia informacje
zablokowane w dokumentach oraz zwiększa efektywnośćpracy. FineReader usprawnia cyfryzację,
pobieranie, edytowanie, konwertowanie, ochronę, udostępnianie oraz wspó lne przetwarzanie
wszystkich typó w dokumentó w PDF i papierowych w nowoczesnej firmie.
Moż liwości programu ABBYY FineReader 15:
· Praca z dokumentami PDF każ dego typu, w tym takż e z dokumentami skanowanymi
o Edycja tekstu

81

(takż e w akapitach i tabelach), hiperłą
czy

90

i obrazó w

89

w całym

dokumencie
o Wyszukiwanie słó w kluczowych

60

w tekście, komentarzach, zakładkach i metadanych

o Przestawianie, dodawanie i usuwanie
przekosó w)

106

93

i poprawianie (obró t, przycięcie, usunięcie

stron w dokumentach PDF

o Kopiowanie tekstu, tabel i obrazó w

62

z plikó w PDF, skanó w i zdjęćza pomocąkilku

kliknięć
o Eksport dokumentó w PDF do plikó w programó w Microsoft Word, Excel i innych
edytowalnych formató w

116

o Dodawanie komentarzy i adnotacji
o Dodawanie znakó w wodnych
stempli

78

103

65

do dokumentó w

, nagłó wkó w i stopek, automatycznej numeracji

100

oraz

do dokumentó w PDF

o Dodawanie i weryfikacja podpisó w cyfrowych
o Ochrona dokumentó w PDF

113

hasłem (szyfrowanie)

o Usuwanie poufnych informacji

114

z dokumentó w (wymazywanie)

o Tworzenie / łą
czenie dokumentó w PDF
długotrwałej archiwizacji

118

o Wypełnianie formularzy PDF
o Przeglą
danie

52

198

117

, w tym standardowych dokumentó w PDF/A do

i PDF/UA z ułatwieniami dostępu
107

i drukowanie

o Wyszukiwanie ró ż nic

109

123

dokumentó w PDF

w tekście między dwiema wersjami tego samego dokumentu,

któ re mogąbyćw formacie PDF, skanami, obrazami, w formacie programu Microsoft
Word lub innym obsługiwanym formacie cyfrowym bą
dź dowolnej kombinacji formató w

9
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o Zapisywanie i przesyłanie

208

znalezionych ró ż nic w dokumencie programu Microsoft®

Word w trybie rejestracji zmian
· Skanowanie i konwersja dokumentó w

15

o Skanuj i konwertuj dokumenty PDF i papierowe na formaty edytowalne z moż liwością
przeszukiwania (w tym formaty programó w Microsoft® Word i Microsoft Excel®, PDF,
PDF/A, PDF/UA z moż liwościąprzeszukiwania i wiele więcej) do dalszej edycji,
wykorzystania lub przechowywania.
o Szybko i dokładnie konwertuj dokumenty papierowe, obrazy dokumentó w i pliki PDF, z
zachowaniem oryginalnego układu, formatowania i struktury, za pomocą
zaawansowanego edytora OCR.
o Ręcznie lub automatycznie popraw jakośći zlikwiduj zniekształcenia cyfrowych obrazó w
dokumentó w (skanó w, zdjęć) przed konwersją
.
o Szybko poró wnaj wyniki rozpoznawania tekstu z oryginalnym dokumentem i wprowadź
niezbędne zmiany za pomocąwbudowanego edytora tekstowego i narzędzi weryfikacji
przed zapisaniem.
o Popraw dokładnośćkonwersji dokumentó w za pomocązaawansowanych narzędzi: koryguj
lub ustawiaj obszary dokumentu, ucz program rozpoznawania nietypowych lub
dekoracyjnych czcionek, twó rz słowniki uż ytkownika i języki ze specjalnąterminologią
,
skró tami, kodami itd.
· Poró wnuj teksty, aby znaleźćró ż nice

198

między dwiema wersjami tego samego dokumentu.*

o Program ABBYY FineReader 15 potrafi poró wnaćdwie wersje tego samego dokumentu,
nawet jeśli sąone dostępne w dwó ch ró ż nych formatach. Moż esz na przykład poró wnać
skan dokumentu i jego wersję w formacie programu Microsoft Word (DOC/DOCX).
o Zapisuj i udostępniaj znalezione ró ż nice w postaci zwykłej listy zmian lub pliku Microsoft®
Word z ró ż nicami zaznaczonymi za pomocąfunkcji śledzenia zmian bą
dź dokumentu PDF
z ró ż nicami zaznaczonymi za pomocąnarzędzi do oznaczania tekstu i komentarzy.
· Automatyzuj własne procedury konwersji dokumentó w za pomocąaplikacji ABBYY Hot
Folder

193

.*

o ABBYY Hot Folder to aplikacja do planowania konwersji dołą
czona do programu ABBYY
FineReader 15. Obserwuje ona dokumenty w wybranych przez uż ytkownika folderach i
konwertuje je przy uż yciu określonych parametró w w określonym czasie.
· Zró b zrzut dowolnej części ekranu przy pomocy ABBYY Screenshot Reader

209

.

o Jeż eli zrzut ekranu zawiera tekst lub tabelę, moż na go wyodrębnići zapisaćw
edytowalnym formacie.**
10
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* Funkcja nie jest dostępna we wszystkich wersjach programu ABBYY FineReader 15. Więcej informacji
znajduje się na stronie http://www.ABBYY.com/FineReader.
** Aby korzystaćz aplikacji ABBYY Screenshot Reader, należ y zarejestrowaćswojąkopię programu
ABBYY FineReader 15.
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Co nowego w programie ABBYY FineReader 15
Edytowanie dokumentów PDF
· Edytowanie tekstu w akapitach
Teraz tekst w dokumentach PDF dowolnego typu, w tym skanowanych, moż na edytowaćw
całych akapitach (blokach), któ re automatycznie dostosowująwiersze w miarę dodawania
lub usuwania tekstu, ułatwiają
c edycję i zapewniają
c wygodę pracy jak w edytorach tekstu
typu Microsoft Word.
· Zmiana formatowania tekstu
Moż na też zmieniaćformatowanie tekstu (rodzaj i rozmiar czcionki, kolor czcionki, odstęp
między wierszami, wyró wnanie i kierunek) całych akapitó w lub tylko wybranych fragmentó w.
· Edycja układu strony
Teraz moż na zmienićukład dowolnej strony w cyfrowym dokumencie PDF. Moż na dodawaći
usuwaćakapity (bloki tekstu), zmieniaćpołoż enie akapitó w oraz je poszerzać, zwęż ać,
podwyż szaćlub obniż ać, aby dopasowaćdo strony i reszty treści. Tekst automatycznie
dostosuje się do wprowadzonych zmian.
· Edycja komórek tabeli
Każ dąkomó rkę tabeli moż na edytowaćosobno, jako odrębny akapit, bez wpływu na
zawartośćpozostałych komó rek w tym samym wierszu.

Przeglą
danie dokumentów PDF
· Szybsza przeglą
darka
Przeglą
darka plikó w PDF programu FineReader jest 1,5 raza szybsza. Teraz otwieranie plikó w
PDF dowolnego typu trwa tyle, ile powinno.

Konwertowanie dokumentów PDF
· Wykrywanie jakości warstwy tekstowej
Dodano funkcję inteligentnego wykrywania warstwy tekstowej podczas pracy z cyfrowymi
dokumentami PDF. Jeśli warstwa tekstowa na stronie sprawia problemy (jest uszkodzona,
występująproblemy z kodowaniem itd.), program FineReader konwertuje takąstronę za
pomocątechnologii OCR zamiast pobieraćtę warstwę tekstową
. Pozwala to na uzyskanie
najlepszych wynikó w konwersji dokumentó w PDF utworzonych na komputerze na formaty
edytowalne.
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· Wykrywanie tekstu w polach i adnotacji
Specjalna funkcja pobierania tekstu z pó l interaktywnych formularzy PDF i adnotacji typu
„Pole tekstowe” (zwane też „Maszyna do pisania”) umoż liwia jego dokładne zachowanie
podczas konwersji plikó w PDF na formaty edytowalne.
· Dokładniejsze odwzorowanie układu
Poprawiono takż e wiernośćodtwarzania akapitó w podczas konwersji cyfrowych
dokumentó w PDF na formaty edytowalne.

Porównywanie dokumentów
· Eksport w trybie śledzenia zmian
Teraz funkcja Poró wnywania dokumentó w pozwala eksportowaćwyniki poró wnywania do
dokumentu programu Microsoft® Word z ró ż nicami oznaczonymi w trybie śledzenia zmian,
któ ry jest powszechnie wykorzystywany w organizacjach, szczegó lnie z branż y prawnej.
· Jeszcze dokładniejsze porównywanie
Dzięki ulepszonej funkcji konwersji cyfrowych dokumentó w PDF poró wnywanie takich
dokumentó w z innymi typami obsługiwanych formató w jest jeszcze dokładniejsze niż kiedyś.
· Nowy język porównywania
Dodano moż liwośćporó wnywania dokumentó w w języku ormiańskim, a suma wszystkich
obsługiwanych językó w poró wnywania wynosi już 38.

Udoskonalone rozpoznawanie OCR
Dzięki najnowszym osią
gnięciom technologii ABBYY OCR program FineReader 15 jeszcze dokładniej
rozpoznaje dokumenty w językach japońskim i koreańskim, lepiej zachowuje strukturę tabel przy
zapisywaniu w formacie programu Excel w przypadku dokumentó w w obsługiwanych językach
pisanych od prawej oraz lepiej automatycznie dodaje znaczniki podczas zapisywania w dokumentach
PDF ze znacznikami (w tym PDF/UA).

Ulepszenia dla organizacji
· Licencja zdalna
Licencja zdalna umoż liwia korzystanie z programu FineReader na komputerach
stacjonarnych i w rozwią
zaniach wirtualizacyjnych, takich jak Microsoft Remote Desktop
Services (RDS), Citrix XenApp i Citrix Virtual Apps and Desktops, na podstawie nazwy
uż ytkownika. Szczegó łowe informacje znajdująsię w Podręczniku administratora programu
FineReader.

13

ABBYY® FineReader 15 Podręcznik uż ytkownika

· Ulepszone funkcje personalizacji produktu przy uż yciu obiektów polityki grupy
Listę opcji personalizacji programu FineReader dla wybranych uż ytkownikó w/stacji
roboczych przy uż yciu obiektó w polityki grupy (Group Policy Objects – GPO) rozszerzono o
następują
ce opcje:
o Definiowanie maksymalnej liczby procesoró w CPU stacji roboczej uż ywanych przez
program FineReader
o Ustawianie limitu czasu braku aktywności uż ytkownika przed wymuszeniem zwolnienia
licencji dla stacji roboczych korzystają
cych z licencji ró wnoczesnych
o Dostępnośćszablonó w .admx+.adml

Składamy szczere podziękowania wszystkim uż ytkownikom, któ rzy przekazali swoje uwagi i pomogli
nam udoskonalićten program, dzięki czemu jest on jeszcze bardziej funkcjonalny.
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Okno Nowe zadanie
Po uruchomieniu programu ABBYY FineReader pojawia się Nowe zadanie okno, w któ rym moż na
łatwo otworzyć, zeskanować, utworzyćlub poró wnaćdokumenty. Jeż eli nie widaćokna Nowe
zadanie (np. jeż eli zostało zamknięte lub zadanie w programie ABBYY FineReader zostało
uruchomione przez kliknięcie prawym przyciskiem myszki w programie Windows Explorer), to moż na
je zawsze otworzyćklikają
c

przycisk na głó wnym pasku narzędziowym.

Aby zaczą
ćprzetwarzanie dokumentu, należ y wybraćzadanie:
1. W okienku po lewej stronie:
· Kliknij Otwórz jeż eli już masz dokumenty do przetworzenia.
· Kliknij Skanuj jeż eli najpierw musisz zeskanowaćpapierowe dokumenty.
· Kliknij Porównaj jeśli chcesz poró wnaćdwie wersje tego samego dokumentu.
· Kliknij Ostatnie aby wznowićpracę nad uprzednio zachowanym dokumentem PDF
bą
dź projektem OCR.
15
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2. W okienku po prawej stronie należ y wybraćodpowiednie zadanie.
Dla wygody uż ytkownika po naprowadzeniu kursora myszy na konkretne zadanie pojawi się
wyskakują
ce okienko zawierają
ce listę najczęstszych zastosowań dla tego zadania.

Ustawienia dla wszystkich zadań ABBYY FineReader określone sąw oknie dialogowym Opcje

228

.

Aby otworzyćto okno dialogowe, kliknij Opcje na dole okienka po lewej stronie.
Spis treści rozdziału
· Przeglą
danie i edytowanie plikó w PDF
· Szybka konwersja

17

20

· Konwersja zaawansowana

30

· Poró wnywanie dokumentó w

34

· Skanowanie i zapisywanie dokumentó w

37

16
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Przeglą
danie i edytowanie plików PDF
Przy pomocy programu ABBY FineReader moż na w prosty sposó b przeglą
dać, edytować,
komentowaći przeszukiwaćzawartośćwszelkich dokumentó w PDF, nawet takich, któ re zostały
otrzymane w wyniku skanowania dokumentó w papierowych i nie zawierajątekstu
umoż liwiają
cego przeszukiwanie lub edytowanie.
Przeglą
danie dokumentów PDF i dodawanie własnych komentarzy
Na ekranie Nowe zadanie kliknij Otwórz zakładkę, a następnie kliknij Otwórz dokument PDF.
Wybrany dokument zostanie otwarty w edytorze PDF do przeglą
dania

52

i komentowania

Za pomocąprzyciskó w Strony

73

moż esz przeglą
dać

56

, Zakładki

98

, Szukaj

60

i Komentarze

65

.

dokument.

Program ABBYY FineReader oferuje następują
ce narzędzia do tworzenia komentarzy:
· Dodaj adnotację
· Wyró ż nienie

66

66

, Podkreślenie, Przekreślenie i Wstaw tekst

17
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· Rysuj

69

Kształt, Linia lub Strzałka

Jeż eli narzędzia komentarzy nie sąwidoczne, należ y klikną
ć

przycisk.

Edytowanie plików PDF
Program ABBYY FineReader oferuje następują
ce narzędzia do edytowania:

Zobacz również : Edytowanie tekstu

81

Zabezpieczanie dokumentów PDF

112

, Wstawianie i edycja obrazów

89

.

Za pomocąprogramu ABBYY FineReader moż na:

Zobacz również : składaćcyfrowe podpisy
wprowadzaćhasła i określaćuprawnienia
Wypełnianie formularzy

109

113

, usuwaćz dokumentu PDF informacje poufne

114

,

.

107

Program ABBYY FineReader umoż liwia wypełnianie, zapisywanie oraz drukowanie interaktywnych
formularzy.
Po otwarciu pliku PDF zawierają
cego interaktywny formularz, pola formularza zostająpodświetlone,
zapraszają
c w ten sposó b do wybrania wartości z rozwijanego menu lub ręcznego wpisania
informacji.

18
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Jeż eli formularza nie moż na wypełnićprzez zwykłe wprowadzenie tekstu w pustych polach, za
pomocąnarzędzia Pole tekstowe informacje należ y wpisaćnad formularzem. Zobacz również :
Wypełnianie formularzy

107

.

W celu uzyskania szczegó łowych informacji dotyczą
cych pracy z plikami PDF, należ y odnieśćsię do
rozdziału Praca z dokumentami PDF

51

.

19
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Szybka konwersja
Za pomocąwbudowanych zadań w zakładce Otwórz okna dialogowego Nowe zadanie moż na
konwertowaćpliki PDF i obrazy lub tworzyćnowe pliki PDF z plikó w w ró ż nych formatach.
Konwersja jednego lub więcej plików
1. Kliknij przycisk Otwórz a następnie kliknij wybrane zadanie:

· Konwertuj na PDF tworzy pliki PDF z plikó w w formacie *.docx, *.html, *.jpeg i
innych plikó w. Tego zadania moż na takż e uż yćdo łą
czenia wielu plikó w w
jeden dokument PDF.
· Konwertuj na format Microsoft® Word tworzy dokumenty Word z plikó w
PDF i obrazó w. Tego zadania moż na takż e uż yćdo łą
czenia wielu plikó w w
jeden dokument Microsoft Word.
· Konwertuj na format Microsoft Excel® tworzy arkusze Excel z plikó w PDF i
obrazó w. Tego zadania moż na takż e uż yćdo łą
czenia wielu plikó w w jeden
dokument Excel.
· Konwertuj na inne formaty konwertuje pliki PDF i obrazó w na popularne
formaty, takie jak *.odt, *.pptx, *.epub, *.html i wiele innych.

20
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2. W oknie dialogowym, któ re zostanie otwarte wybierz jeden lub więcej plikó w do konwersji.

3. Określ parametry konwersji.
Te parametry określająwyglą
d i właściwości dokumentu wynikowego.
4. W razie potrzeby dodaj lub usuń pliki.
5. Kliknij przycisk przycisk Konwertuj do <format>.
6. Określ folder docelowy dla pliku wynikowego.
Po zakończeniu zadania plik wynikowy zostanie zapisany w wybranym folderze.
Łą
czenie plików
1. Kliknij przycisk Otwórz a następnie kliknij wybrane zadanie.
2. W oknie dialogowym, któ re zostanie otwarte, wybierz pliki przeznaczone do konwersji.

21
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3. Określ parametry konwersji.
4. W razie potrzeby dodaj lub usuń pliki.

5. Ustaw pliki w ż ą
danej kolejności i wybierz opcję Połą
cz wszystkie pliki w jeden dokument.
6. Kliknij przycisk przycisk Konwertuj do <format>.
7. Określ nazwę i folder docelowy dla pliku wyjściowego.
Po zakończeniu zadania plik wynikowy zostanie zapisany w wybranym folderze.
Zastosuj konwersja zaawansowana

30

w odniesieniu do duż ych dokumentó w o skomplikowanej

kompozycji.
Zobacz również : :
· Tworzenie dokumentó w PDF

24

· Tworzenie dokumentó w Microsoft Word

26

22
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· Tworzenie arkuszy Microsoft Excel
· Inne formaty

28

30
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Tworzenie dokumentów PDF
W oknie Nowe zadanie moż esz:
· Tworzyćpliki PDF z plikó w w ró ż nych formatach.
· Konwertowaćwiele plikó w do formatu PDF.
· Łą
czyćwiele plikó w w jeden dokument PDF.
· Tworzyćpliki PDF z moż liwościąprzeszukiwania.
· Tworzyćdokumenty zgodne z formatem PDF/A.
Konwersja jednego lub więcej plików
1. Kliknij przycisk Otwórz a następnie kliknij Konwertuj na PDF.
2. W oknie dialogowym, któ re zostanie otwarte wybierz jeden lub więcej plikó w do konwersji.
3. Określ parametry konwersji. Te parametry określająwyglą
d i właściwości dokumentu
wynikowego.
3.1.Jakośćobrazu Jakośćobrazó w i rozmiar pliku wynikowego moż na dostosowaćza
pomocąopcji w Jakośćobrazu menu rozwijanym:
· Najlepsza jakość
Wybierz tę opcję, aby zachowaćjakośćgrafik lub obrazu strony. Rozdzielczość
obrazu źró dłowego zostanie zachowana.
· Zbalansowany
Wybierz tę opcję, aby zmniejszyćrozmiar wyjściowego pliku PDF i jednocześnie nie
stracićzbyt duż o na jakości grafiki.
· Kompaktowy rozmiar
Wybierz tę opcję, aby otrzymaćplik PDF o niewielkim rozmiarze kosztem jakości
grafiki.
· Niestandardowe...
Wybierz tę opcję, aby dostosowaćustawienia zapisu obrazu. W oknie Ustawienia
uż ytkownika dialogowym określ ż ą
dane wartości i kliknij OK.
3.2.Wyszukiwanie pełnotekstowe Korzystaj z tego menu rozwijanego, aby włą
czyćlub
wyłą
czyćwyszukiwanie pełnotekstowe w dokumencie wyjściowym:
· Jak w dokumencie oryginalnym Tekst na obrazach nie zostanie rozpoznany.
Uż ytkownicy będąmogli przeszukiwaćdokument wyjściowy tylko, jeśli dokument
oryginalny posiada warstwę tekstową
.

24
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· Szukaj w tekście i obrazach Tekst na obrazach zostanie rozpoznany. Uż ytkownicy
będąmogli przeszukiwaćdokument wyjściowy.
· Wyłą
cz wyszukiwanie pełnotekstowe Ten dokument zostanie przekonwertowany na
plik PDF zawierają
cy tylko obrazy. Uż ytkownicy nie będąmogli przeszukiwać
dokumentu wyjściowego.
3.3.Tworzenie dokumentów PDF/A Wybierz tę opcję, aby utworzyćdokument zgodny z
formatem PDF/A. Dokument zgodny z formatem PDF/A zostanie utworzony domyślnie.
Kliknij Więcej opcji... aby wybraćinnąwersję PDF/A.
3.4.Zastosuj kompresję MRC Wybierz tę opcję, aby zastosowaćkompresję Mixed Raster
Content (MRC) i zmniejszyćrozmiar pliku bez zauważ alnej utraty jakości obrazu.
3.5.Języki OCR Wybierz język(i) dokumentu. Zobacz również : Języki rozpoznawania

257

.

3.6.Ustawienia wstępnego przetwarzania obrazu... Tutaj moż esz określićniektó re
dodatkowe działania, jakie chcesz przeprowadzićna swoich skanach i plikach z
obrazami, aby poprawićich wyglą
d i jakośćkonwersji. Zobacz również : Opcje
przetwarzania obrazu

261

.

3.7.Więcej opcji... Otwó rz okno sekcję PDF

232

okna dialogowego Nastaveníformátu

232

.

4. W razie potrzeby dodaj lub usuń pliki.
5. Kliknij przycisk Konwertuj na PDF.
6. Określ folder docelowy dla pliku wynikowego.
Po zakończeniu zadania wynikowy dokument PDF zostanie umieszczony w podanym
folderze.
Łą
czenie plików
1. Kliknij przycisk Otwórz a następnie kliknij Konwertuj na PDF.
2. W oknie dialogowym, któ re zostanie otwarte, wybierz pliki przeznaczone do konwersji.
3. Określ parametry konwersji

24

.

4. W razie potrzeby dodaj lub usuń pliki.
5. Ustaw pliki w ż ą
danej kolejności i wybierz opcję Połą
cz wszystkie pliki w jeden dokument.
6. Kliknij przycisk Konwertuj na PDF.
7. Określ nazwę i folder docelowy dla pliku wyjściowego.
Po zakończeniu zadania wynikowy dokument PDF zostanie umieszczony w podanym
folderze.

25
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Tworzenie dokumentów Microsoft Word
W oknie Nowe zadanie moż na tworzyćdokumenty Microsoft Word z plikó w PDF i obrazó w, a takż e z
innych plikó w w dowolnym obsługiwanym formacie

254

. Moż na takż e konwertowaći łą
czyćwiele

plikó w w jeden dokument Microsoft Word.
Konwersja jednego lub więcej plików
1. Kliknij przycisk Otwórz a następnie kliknij Konwertuj na Microsoft Word.
2. W oknie dialogowym, któ re zostanie otwarte wybierz jeden lub więcej plikó w do konwersji.
3. Określ parametry konwersji. Te parametry określająwyglą
d i właściwości dokumentu
wynikowego.
3.1.Zachowaj formatowanie.
Wybierz odpowiednie ustawienia w zależ ności od planowanego wykorzystania
dokumentu wynikowego.
· Dokładna kopia
Dokument wynikowy będzie wyglą
daćprawie dokładnie tak jak oryginał, ale
ograniczone będąjego moż liwości edycyjne.
· Kopia do edycji
Wyglą
d dokumentu wynikowego moż e się trochę ró ż nićod oryginału, lecz moż na go
łatwiej edytować.
· Tekst sformatowany
Rodzaj czcionki, rozmiar czcionki i formatowanie akapitó w zostanązachowane. Tekst
wynikowy zostanie umieszczony w jednej kolumnie.
· Zwykły tekst
Zachowane zostanie wyłą
cznie formatowanie akapitu. Tekst wynikowy zostanie
umieszczony w jednej kolumnie i zastosowana zostanie tylko jedna czcionka w całym
dokumencie.
3.2.Języki OCR Wybierz język(i) dokumentu. Zobacz również : Języki rozpoznawania

257

.

3.3.Zachowaj obrazy Wybierz tę opcję, jeśli chcesz zachowaćobrazy w dokumencie
wynikowym.
3.4.Zachowaj oryginalne numery stron, nagłówki i stopki Wybierz tę opcję, jeśli chcesz
zachowaćnagłó wki, stopki i numerację stron.
3.5.Więcej opcji... Otwiera zakładkę DOC(X)/RTF/ODT
formátu

232

237

okna dialogowego Nastavení

.

4. W razie potrzeby dodaj lub usuń pliki.
26
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5. Kliknij przycisk Konwertuj na Microsoft Word.
6. Określ folder docelowy dla pliku wynikowego.
Po zakończeniu zadania dokument wynikowy Microsoft Word zostanie zapisany w
wybranym folderze.
Łą
czenie plików
1. Kliknij przycisk Otwórz a następnie kliknij Konwertuj na Microsoft Word.
2. W oknie dialogowym, któ re zostanie otwarte, wybierz pliki przeznaczone do konwersji.
3. Określ parametry konwersji

26

.

4. W razie potrzeby dodaj lub usuń pliki.
5. Ustaw pliki w ż ą
danej kolejności i wybierz opcję Połą
cz wszystkie pliki w jeden dokument.
6. Kliknij przycisk Konwertuj na Microsoft Word.
7. Określ nazwę i folder docelowy dla pliku wyjściowego.
Po zakończeniu zadania dokument wynikowy Microsoft Word zostanie zapisany w
wybranym folderze.

27
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Tworzenie arkuszy programu Microsoft Excel
W oknie Nowe zadanie moż na utworzyćdokumenty Microsoft Excel z plikó w PDF i obrazó w, a takż e
z plikó w w dowolnym obsługiwanym formacie

254

. Moż na takż e konwertowaći łą
czyćpo kilka plikó w

w jeden dokument Excel.
Konwersja jednego lub więcej plików
1. Kliknij przycisk Otwórz a następnie kliknij Konwertuj na Microsoft Excel.
2. W oknie dialogowym, któ re zostanie otwarte wybierz jeden lub więcej plikó w do konwersji.
3. Określ parametry konwersji. Te parametry określająwyglą
d i właściwości dokumentu
wynikowego.
3.1.Zachowaj formatowanie.
Wybierz odpowiednie parametry w zależ ności od
planowanego wykorzystania dokumentu wynikowego.
· Tekst sformatowany
Rodzaj czcionki, rozmiar czcionki i formatowanie akapitó w zostanązachowane.
· Zwykły tekst
Zachowane zostanąwyłą
cznie akapity. W całym dokumencie zastosowany zostanie
jeden rodzaj czcionki.
3.2.Języki OCR Wybierz język(i) dokumentu. Zobacz również : Języki rozpoznawania

257

.

3.3.Zachowaj obrazy (tylko XLSX) Wybierz tę opcję, jeśli chcesz zachowaćobrazy w
dokumencie wynikowym.
3.4.Utwórz osobny arkusz dla każ dej strony (tylko XLSX) Wybierz tę opcję, jeśli chcesz
utworzyćoddzielny arkusz Microsoft Excel z każ dej strony oryginalnego dokumentu.
3.5.Więcej opcji... Otwiera sekcję XLS(X)

240

okna dialogowego Nastaveníformátu

232

.

4. W razie potrzeby dodaj lub usuń pliki.
5. Kliknij przycisk Konwertuj na Microsoft Excel.
6. Określ folder docelowy dla pliku wynikowego.
Kiedy zadanie zostanie ukończone, wynikowy plik Microsoft Excel Excel zostanie zapisany w
podanym folderze.
Łą
czenie plików
1. Kliknij przycisk Otwórz a następnie kliknij Konwertuj na Microsoft Excel.
2. W oknie dialogowym, któ re zostanie otwarte, wybierz pliki przeznaczone do konwersji.
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3. Określ parametry konwersji

28

.

4. W razie potrzeby dodaj lub usuń pliki.
5. Ustaw pliki w ż ą
danej kolejności i wybierz opcję Połą
cz wszystkie pliki w jeden dokument.
6. Kliknij przycisk Konwertuj na Microsoft Excel.
7. Określ nazwę i folder docelowy dla pliku wyjściowego.
Kiedy zadanie zostanie ukończone, wynikowy plik Microsoft Excel zostanie umieszczony w
podanym folderze.

29
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Inne formaty
W oknie Nowe zadanie moż na konwertowaćpliki PDF i obrazy do popularnych formató w (*.pptx,
*.odt, *.html, *.epub, *.fb2, *.rtf, *.txt, *.csv, *.djvu) oraz łą
czyćpo kilka plikó w w jeden dokument.
Konwersja jednego lub więcej plików
1. Kliknij przycisk Otwórz a następnie kliknij Konwertuj na inne formaty.
2. W oknie dialogowym, któ re zostanie otwarte wybierz jeden lub więcej plikó w do konwersji.
3. Określ parametry konwersji. Te parametry określająwyglą
d i właściwości dokumentu
wynikowego.
3.1.Wybierz format wyjściowy Wybierz format, na któ ry ma zostaćprzekonwertowany
wybrany plik.
3.2.Języki OCR Wybierz język(i) dokumentu. Zobacz również : Języki rozpoznawania

257

.

3.3.Więcej opcji... Otwiera się odpowiednia zakładka w oknie dialogowym Nastavení
formátu

232

.

4. W razie potrzeby dodaj lub usuń pliki.
5. Kliknij przycisk przycisk Konwertuj do <format>.
6. Określ folder docelowy dla pliku wynikowego.
Po zakończeniu zadania plik wynikowy zostanie zapisany w wybranym folderze.
Łą
czenie plików
1. Kliknij przycisk Otwórz a następnie kliknij Konwertuj na inne formaty.
2. W oknie dialogowym, któ re zostanie otwarte, wybierz pliki przeznaczone do konwersji.
3. Określ parametry konwersji

30

.

4. W razie potrzeby dodaj lub usuń pliki.
5. Ustaw pliki w ż ą
danej kolejności i wybierz opcję Połą
cz wszystkie pliki w jeden dokument.
6. Kliknij przycisk przycisk Konwertuj do <format>.
7. Określ nazwę i folder docelowy dla pliku wyjściowego.
Po zakończeniu zadania dokument wynikowy zostanie zapisany w wybranym folderze.

Konwersja zaawansowana
Program ABBYY FineReader zawiera edytor OCR

124

zapewniają
cy zaawansowanie funkcje odczytu

OCR oraz konwersji. Za pomocąedytora OCR moż na sprawdzaćobszary rozpoznawania i weryfikować
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rozpoznany tekst, wstępnie przetwarzaćobrazy w celu poprawienia dokładności OCR i duż o więcej.

31
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Edytor ten oferuje ró wnież szeroki zakres narzędzi do precyzowania odczytu OCR i konwersji tak, aby
uzyskaćjak najlepsze rezultaty. Moż na na przykład edytowaćobszary rozpoznawania
rozpoznany tekst

164

144

, sprawdzać

i nauczyć 156 program ABBYY FineReader rozpoznawaćniestandardowe znaki i

czcionki.
1. Edytor OCR moż na uruchomićna kilka sposobó w:
· Otwó rz okno Nowe zadanie

15

klikają
c Plik > Nowe zadanie, wybierz Otwórz i kliknij

zadanie Otwórz w edytorze OCR.
· Otwó rz okno Nowe zadanie i kliknij Narzędzia > Edytor OCR.
· Otwó rz okno Nowe zadanie i kliknij Plik > Otwórz w edytorze OCR....
2. W oknie Otwórz obraz wybierz pliki, któ re chcesz otworzyć.
Jeśli korzystasz z ustawień domyślnych, program ABBYY FineReader automatycznie
analizuje i rozpoznaje otwarte pliki. Moż esz zmienićte ustawienia w zakładce
Przetwarzanie obrazów okna dialogowego Opcje (kliknij Narzędzia > Opcje... aby
otworzyćto okno dialogowe).

3. Po otwarciu dokumentu jego obraz zostanie wyświetlony w oknie Obraz, a obszary tekstu,
grafiki, tabel oraz kodó w kreskowych będąoznaczone na obrazie. Sprawdź czy te obszary
zostały prawidłowo rozpoznane iedytuj je w razie konieczności.
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Program ABBYY FineReader analizuje dokumenty w celu wykrycia obszaró w
zawierają
cych tekst, grafikę, tabele i kody kreskowe.
Niektó re obszary w skomplikowanych dokumentach mogązostaćrozpoznane
nieprawidłowo. W większości przypadkó w łatwiej jest poprawićautomatycznie wykryte
obszary niż rysowaćje wszystkie ręcznie.
Narzędzia do ręcznego rysowania i edycji obszaró w moż na znaleźćna pasku narzędzi
powyż ej okna Obraz oraz na paskach narzędzi, któ re znajdująsię powyż ej tekst,
grafiki, obrazu w tle, i tabeli, po ich wybraniu.
Za pomocątych narzędzi moż na:
· Dodawaći usuwaćobszary
· Zmieniaćtypy obszaró w
· Dostosowaćgranice obszaru i przesuwaćobszary
· Dodawaćdo obszaró w prostoką
tne fragmenty lub usuwaćje
· Zmieniaćkolejnośćobszaró w
4. W przypadku wprowadzenia zmian w obszarach, kliknij przycisk Rozpoznaj na głó wnym
pasku narzędzi, aby ponownie rozpoznaćdokument.
5. Sprawdź rozpoznany tekst w oknie Tekst i popraw go w razie konieczności.
6. Zapisz rozpoznany dokument

172

. Moż esz wybraćformat zapisania dokumentu z listy

rozwijanej przycisku Zapisz/Wyślij na głó wnym pasku narzędzi (kliknij strzałkę znajdują
cą
się obok przycisku, aby rozwiną
ćlistę).
W celu zapoznania się z dalszymi informacjami dotyczą
cymi edytora OCR i jego moż liwości, należ y
odnieśćsię do rozdziału Praca z edytorem OCR

124

.
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Porównywanie dokumentów
(Ta funkcja nie jest dostępna w niektó rych wersjach programu ABBYY FineReader 15. Zobacz również :
http://www.ABBYY.com/FineReader.)
Program ABBYY FineReader zawiera aplikację ABBYY Poró wnaj dokumenty, za pomocąktó rej moż na
poró wnaćdwie wersje dokumentu, nawet jeśli sąw ró ż nych formatach. Narzędzie do poró wnywania
dokumentó w programu ABBYY FineReader wykrywa istotne ró ż nice w tekście, zapobiegają
c
zatwierdzeniu bą
dź publikacji niewłaściwej wersji dokumentu.
Program ABBYY Poró wnaj dokumenty moż na uruchomićna kilka sposobó w:
· Otwó rz okno Nowe zadanie

15

, wybierz zakładkę Porównaj i kliknij Uruchom ABBYY

Porównaj dokumenty.
· Kliknij przycisk "Start" w Windows i kliknij ABBYY FineReader 15 > ABBYY Porównaj
dokumenty (w Windows 10 kliknij przycisk "Start"

wybierz pozycję Wszystkie

aplikacje z menu Start i kliknij ABBYY FineReader 15 > ABBYY Porównaj dokumenty)
· Kliknij Porównaj dokumenty w menu Narzędzia.
· Kliknij prawym przyciskiem myszy w Windows Explorerze

184

i kliknij Porównaj dokumenty...

w menu skró tó w.
Aby poró wnaćdwa dokumenty, postępuj zgodnie z poniż szymi wskazó wkami.
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1. Uruchom aplikację ABBYY Poró wnaj dokumenty, otwó rz jednąz wersji, któ re chcesz
poró wnaćw okienku po lewej stronie oraz drugąwersję w okienku po prawej stronie.
2. W oknie PORÓ WNAJ wybierz języki dokumentu z listy rozwijanej.
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3. Kliknij przycisk Porównaj, aby poró wnaćdokumenty.

4. Przejrzyj ró ż nice wykryte przez ABBYY Poró wnaj dokumenty.
Ró ż nice pomiędzy dwiema wersjami zostanąwyró ż nione w każ dej z wersji dokumentu i
wymienione na liście w okienku z prawej strony, dają
c jasny obraz zmian wprowadzonych w
dokumencie. Dzięki temu moż na łatwo zobaczyć, jaki tekst został dodany, usunięty lub
zmieniony w każ dej z wersji dokumentu. Obie strony przewijająsię ró wnocześnie, a
identyczne fragmenty sązawsze wyświetlone w widoku są
siadują
cym. Ró ż nice moż na
usuną
ćz listy lub skopiowaćdo schowka.
Ró ż nice, któ re zostały usunięte z listy, nie zostanązapisane w raporcie ró ż nic.

Zapisuj wyniki poró wnywania:
· W postaci plikó w Microsoft Word ze zmianami ukazanymi za pomocąfunkcji śledzenia
zmian.
· W postaci dokumentó w PDF z komentarzami.
· Jako tabelę programu Microsoft Word zawierają
cąwykaz ró ż nic.
Aby uzyskaćwięcej informacji na temat poró wnywania dwó ch wersji tego samego dokumentu,
zobacz ABBYY Porównaj dokumenty

198

.
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Skanowanie i zapisywanie dokumentów
Za pomocązadań w Skanuj okna dialogowego Nowe zadanie moż na tworzyćcyfrowe dokumenty w
ró ż nych formatach. Aby utworzyćobrazy dokumentó w, należ y posłuż yćsię skanerem lub cyfrowym
aparatem fotograficznym.
1. Wybierz zakładkę Skanuj i kliknij zadanie:

· Skanowanie do edytora OCR otwierająsię skany w edytorze OCR

124

.

· Skanuj do PDF tworzy pliki PDF z obrazó w uzyskanych ze skanera lub
cyfrowego aparatu fotograficznego.
· Skanuj do programu Microsoft Word tworzy dokumenty Microsoft
Word z obrazó w uzyskanych ze skanera lub cyfrowego aparatu
fotograficznego.
· Skanuj do programu Microsoft Excel tworzy dokumenty Microsoft Excel
z obrazó w uzyskanych ze skanera lub cyfrowego aparatu fotograficznego.
· Skanuj do plików obrazów tworzy dokumenty zawierają
ce wyłą
cznie
obrazy z obrazó w uzyskanych ze skanera lub cyfrowego aparatu
fotograficznego.
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· Skanuj do innych formatów tworzy dokumenty w
popularnych formatach, takich jak *.odt, *.pptx, *.epub i *.html z obrazó w
uzyskanych ze skanera lub cyfrowego aparatu fotograficznego.

2. Wybierz urzą
dzenie i skonfiguruj parametry skanowania

219

.

3. Kliknij przycisk Podglą
d lub kliknij w dowolnym miejscu na obszarze obrazu.
4. Przejrzyj obraz. Jeż eli nie jesteśzadowolony z jakości obrazu, zmień parametry skanowania
i kliknij przycisk Podglą
d ponownie.
5. Określ parametry specyficzne dla wybranego formatu.
Te parametry określająwyglą
d i właściwości dokumentu wynikowego.
6. Kliknij przycisk Skanuj do <format>.
7. Po rozpoczęciu skanowania pojawi się okno dialogowe przedstawiają
ce pasek postępu i
podpowiedzi.
8. Po zakończeniu skanowania strony pojawi się okno dialogowe, w któ rym należ y wybraćco
robićdalej.
Kliknij Skanuj ponownie aby zeskanowaćkolejne strony, korzystają
c z bież ą
cych
parametró w lub kliknij Zakoń cz skanowanie aby zamkną
ćokno dialogowe.
9. W zależ ności od zadania, któ re zostało wybrane w kroku 1, zeskanowane obrazy zostaną
:
· Przetworzone i dodane do projektu OCR w edytorze OCR

124
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· Przetworzono i przekonwertowane do PDF. Określ folder do zapisania
utworzonego dokumentu wynikowego. Dokument pozostanie otwarty w
edytorze OCR.
· Przetworzone i przekonwertowane do wybranego formatu. Określ folder
do zapisania utworzonego dokumentu wynikowego. Dokument
pozostanie otwarty w edytorze OCR.
Zobacz również : :
· Skanowane do edytora OCR
· Skanowanie do PDF

40
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· Skanowane do Microsoft Word
· Skanowane do Microsoft Excel
· Skanowane do plików obrazów

44

46

48

· Skanowane do innych formatów

50
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Skanowane do edytora OCR
W edytorze OCR moż na otworzyćobrazy pochodzą
ce ze skanera lub aparatu fotograficznego, a
następnie moż na:
· Ręcznie rysowaćlub edytowaćobszary rozpoznawania
· Sprawdzaćrozpoznany tekst
· Uczyćprogram ABBYY FineReader rozpoznawaćniestandardowe znaki i czcionki
· Za pomocązaawansowanych narzędzi optymalizowaćjakośćrozpoznawania OCR.

1. Otwó rz okno Nowe zadanie, wybierz Skanuj zakładkę i kliknij zadanie Skanowanie do
edytora OCR.
2. Wybierz urzą
dzenie i skonfiguruj parametry skanowania
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3. Kliknij przycisk Podglą
d lub kliknij w dowolnym miejscu na obszarze obrazu.
4. Przejrzyj obraz. Jeż eli nie jesteśzadowolony z jakości obrazu, zmień parametry skanowania
i kliknij przycisk Podglą
d ponownie.
5. Określ parametry wstępnego przetwarzania i automatyzacji.
5.1.Automatycznie przetwarzaj obrazy stron w miarę ich dodawania
Ta opcja włą
cza lub wyłą
cza automatyczne przetwarzanie nowo dodanych stron. Jeż eli
automatyczne przetwarzanie jest włą
czone, moż na wybraćogó lne opcje przetwarzania
dokumentu i opcje wstępnego przetwarzania obrazu, któ re sąstosowane podczas
skanowania i otwierania obrazó w:
· Rozpoznawaj obrazy stron
Tę opcję należ y włą
czyć, jeż eli chcesz, aby program FineReader przeprowadzał
wstępne automatyczne przetwarzanie nowo dodanych stron przy zastosowaniu
parametró w określonych w okno dialogowe Ustawienia wstępnego przetwarzania,
(kliknij przycisk Ustawienia wstępnego przetwarzania obrazu (stosowane do
konwersji i OCR) poniż szy odnośnik, aby otworzyćto okno dialogowe). Analiza i
rozpoznawanie takż e będąwykonywane automatycznie.
· Analizuj obrazy stron
Wstępne przetwarzanie obrazu i analiza dokumentu sąwykonywane automatycznie,
ale rozpoznawanie musi byćuruchomione ręcznie.
· Wstępnie przetwórz obrazy stron
Automatyczne wykonywanie procesu wstępnego przetwarzania obrazó w. Analiza i
rozpoznawanie muszązostaćuruchomione ręcznie.
40
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5.2.Języki OCR
Uż yj tej opcji, aby określićjęzyki dokumentu. Zobacz również : Języki rozpoznawania
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5.3.Ustawienia wstępnego przetwarzania obrazu...
Otwiera okno dialogowe Ustawienia wstępnego przetwarzania, w któ rym moż na
określićparametry wstępnego przetwarzania obrazu, takie jak wykrywanie orientacji
strony i parametry automatycznego przetwarzania wstępnego. Te parametry mogą
znacznie poprawićobrazy źró dłowe, co wpływa na większądokładnośćrozpoznawania
OCR. Zobacz również : Opcje przetwarzania obrazu
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5.4.Więcej opcji...
Otwiera Przetwarzanie obrazów

228

okna dialogowego Opcje. To okno dialogowe

moż na takż e otworzyć, klikają
c Opcje... w menu Narzędzia.
6. Kliknij Skanuj.
7. Wyświetlone zostanie okno dialogowe przedstawiają
ce pasek postępu procesu i
podpowiedzi.
8. Po zakończeniu skanowania strony pojawi się okno dialogowe, w któ rym należ y
zadecydować, co robićdalej.
Kliknij Skanuj ponownie aby zeskanowaćnastępne strony przy zastosowaniu bież ą
cych
parametró w lub Zakoń cz skanowanie aby zamkną
ćokno dialogowe.
9. Po zakończeniu procesu skanowania zeskanowane obrazy zostanądodane do projektu OCR
w edytorze OCR, a następnie przetworzone przy zastosowaniu wcześniej ustalonych
parametró w automatycznego przetwarzania wstępnego.
W celu zapoznania się z dalszymi informacjami dotyczą
cymi edytora OCR i jego moż liwości, należ y
odnieśćsię do rozdziału Praca z edytorem OCR
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Skanowanie do PDF
Zadanie Skanuj do PDF w oknie Nowe zadanie pozwala utworzyćplik PDF z obrazó w otrzymanych
ze skanera lub cyfrowego aparatu fotograficznego.
1. Otwó rz okno Nowe zadanie, wybierz Skanuj i kliknij Skanuj do PDF.
2. Wybierz urzą
dzenie i skonfiguruj parametry skanowania
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3. Kliknij przycisk Podglą
d lub kliknij w dowolnym miejscu na obszarze obrazu.
4. Przejrzyj obraz. Jeż eli nie jesteśzadowolony z jakości obrazu, zmień parametry skanowania
i kliknij przycisk Podglą
d ponownie.
5. Określ parametry konwersji. Te parametry określająwyglą
d i właściwości dokumentu
wynikowego.
5.1.Jakośćobrazu Ta opcja determinuje jakośćobrazó w i zdjęć, co wpływa na wielkość
pliku wynikowego. Dostępne sąnastępują
ce ustawienia parametró w jakości:
· Najlepsza jakość
Wybierz tę opcję, aby zachowaćjakośćgrafik lub obrazu strony. Rozdzielczość
obrazu źró dłowego zostanie zachowana.
· Zbalansowany
Wybierz tę opcję, aby zmniejszyćrozmiar wyjściowego pliku PDF i jednocześnie nie
stracićzbyt duż o na jakości grafiki.
· Kompaktowy rozmiar
Wybierz tę opcję, aby otrzymaćplik PDF o niewielkim rozmiarze kosztem jakości
grafiki.
· Niestandardowe...
Wybierz tę opcję, aby dostosowaćustawienia zapisu obrazu. W oknie Ustawienia
uż ytkownika wybierz odpowiednie parametry i kliknij OK.
5.2.Tworzenie dokumentów PDF/A
Wybierz tę opcję, aby utworzyćdokument zgodny z formatem PDF/A.
5.3.Zastosuj kompresję MRC
Wybierz tę opcję, aby zastosowaćkompresję Mixed Raster Content (MRC) i zmniejszyć
rozmiar pliku bez zauważ alnej utraty jakości obrazu.
5.4.Rozpoznaj tekst na obrazach
Wybierz tę opcję, aby automatycznie rozpoczą
ćprzetwarzanie OCR.
5.5.Języki OCR
Uż yj tej opcji, aby określićjęzyki dokumentu. Zobacz również : Języki rozpoznawania
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.

42

ABBYY® FineReader 15 Podręcznik uż ytkownika

5.6.Ustawienia wstępnego przetwarzania obrazu...
Wybierz tę opcję, aby ustalićparametry wstępnego przetwarzania obrazu, takie jak
wykrywanie orientacji strony i parametry automatycznego przetwarzania wstępnego. Te
parametry mogąznacznie poprawićobrazy źró dłowe, co wpływa na większądokładność
rozpoznawania OCR. Zobacz również : Opcje przetwarzania obrazu
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5.7.Więcej opcji...
Otwiera sekcję PDF

232

karty Nastaveníformátu

232

dialogowego Opcje gdzie moż na

określićdodatkowe parametry (to okno dialogowe moż na takż e otworzyćklikają
c
Opcje... w menu Narzędzia menu).
6. Kliknij Skanuj do PDF.
7. Wyświetlone zostanie okno dialogowe przedstawiają
ce pasek postępu procesu i
podpowiedzi.
8. Po zakończeniu skanowania strony pojawi się okno dialogowe, w któ rym należ y
zadecydować, co robićdalej.
Kliknij Skanuj ponownie aby zeskanowaćkolejne strony, korzystają
c z bież ą
cych
parametró w lub kliknij Zakoń cz skanowanie aby zamkną
ćokno dialogowe.
9. Po zakończeniu skanowania zeskanowane obrazy zostanąprzetworzone przy zastosowaniu
wybranych parametró w, przekonwertowane do PDF i otwarte w edytorze OCR.
10. Określ folder do zapisania utworzonego dokumentu PDF.
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Skanowane do Microsoft Word
Zadanie Skanuj do programu Microsoft Word w oknie Nowe zadanie pozwala tworzyćdokumenty
Microsoft Word z obrazó w uzyskanych ze skanera lub cyfrowego aparatu fotograficznego.
1. Otwó rz okno Nowe zadanie, wybierz Skanuj i kliknij zadanie Skanuj do programu
Microsoft Word.
2. Wybierz urzą
dzenie i skonfiguruj parametry skanowania
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3. Kliknij przycisk Podglą
d lub kliknij w dowolnym miejscu na obszarze obrazu.
4. Przejrzyj obraz. Jeż eli nie jesteśzadowolony z jakości obrazu, zmień parametry skanowania
i kliknij przycisk Podglą
d ponownie.
5. Określ parametry konwersji. Te parametry określająwyglą
d i właściwości dokumentu
wynikowego.
5.1.Zachowaj formatowanie
Wybierz odpowiednie parametry w zależ ności od
planowanego wykorzystania dokumentu wynikowego.
· Dokładna kopia
Dokument wynikowy będzie wyglą
daćprawie dokładnie tak jak oryginał, ale
ograniczone będąjego moż liwości edycyjne.
· Kopia do edycji
Wyglą
d dokumentu wynikowego moż e się trochę ró ż nićod oryginału, lecz moż na go
łatwiej edytować.
· Tekst sformatowany
Rodzaj czcionki, rozmiar czcionki i formatowanie akapitó w zostanązachowane. Tekst
wynikowy zostanie umieszczony w jednej kolumnie.
· Zwykły tekst
Zachowane zostanie wyłą
cznie formatowanie akapitu. Tekst wynikowy zostanie
umieszczony w jednej kolumnie i zastosowana zostanie tylko jedna czcionka w całym
dokumencie.
5.2.Języki OCR
Wybierz język(i) dokumentu. Zobacz również : Języki rozpoznawania
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5.3.Zachowaj obrazy
Wybierz tę opcję, jeśli chcesz zachowaćobrazy w dokumencie wynikowym.
5.4.Zachowaj oryginalne numery stron, nagłówki i stopki
Wybierz tę opcję, jeśli chcesz zachowaćnagłó wki, stopki i numerację stron.
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5.5.Ustawienia wstępnego przetwarzania obrazu...
Określ parametry wstępnego przetwarzania obrazu, takie jak wykrywanie orientacji
strony i parametry automatycznego przetwarzania wstępnego. Te parametry mogą
znacznie poprawićobrazy źró dłowe, co wpływa na większądokładnośćrozpoznawania
OCR. Zobacz również : Opcje przetwarzania obrazu
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5.6.Więcej opcji...
Otwiera DOC(X)/RTF/ODT

237

karty Nastaveníformátu

232

okna dialogowego Opcje

gdzie moż na określićdodatkowe parametry (to okno dialogowe moż na takż e otworzyć
klikają
c Opcje... w menu Narzędzia menu).
6. Kliknij Skanuj do programu Word.
7. Wyświetlone zostanie okno dialogowe przedstawiają
ce pasek postępu procesu i
podpowiedzi.
8. Po zakończeniu skanowania strony pojawi się okno dialogowe, w któ rym należ y
zadecydować, co robićdalej.
Kliknij Skanuj ponownie aby zeskanowaćkolejne strony, korzystają
c z bież ą
cych
parametró w lub kliknij Zakoń cz skanowanie aby zamkną
ćokno dialogowe.
9. Wybierz folder docelowy, w któ rym należ y zapisaćdokument Microsoft Word.
Po zakończeniu zadania w wybranym folderze plik Microsoft Excel Word. Wszystkie strony dokumentu
zostanąró wnież otwarte w edytorze OCR.
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Skanowane do Microsoft Excel
Zadanie Skanuj do programu Microsoft Excel w oknie Nowe zadanie pozwala tworzyćdokumenty
Microsoft Excel z obrazó w uzyskanych ze skanera lub cyfrowego aparatu fotograficznego.
1. Otwó rz okno Nowe zadanie, wybierz Skanuj i kliknij zadanie Skanuj do programu
Microsoft Excel.
2. Wybierz urzą
dzenie i skonfiguruj parametry skanowania
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3. Kliknij przycisk Podglą
d lub kliknij w dowolnym miejscu na obszarze obrazu.
4. Przejrzyj obraz. Jeż eli nie jesteśzadowolony z jakości obrazu, zmień parametry skanowania
i kliknij przycisk Podglą
d ponownie.
5. Określ parametry konwersji. Te parametry określająwyglą
d i właściwości dokumentu
wynikowego.
5.1.Zachowaj formatowanie.
Wybierz odpowiednie parametry w zależ ności od
planowanego wykorzystania dokumentu wynikowego.
· Tekst sformatowany
Rodzaj czcionki, rozmiar czcionki i formatowanie akapitó w zostanązachowane.
· Zwykły tekst
Zachowane zostanąwyłą
cznie akapity. W całym dokumencie zastosowany zostanie
jeden rodzaj czcionki.
5.2.Języki OCR
Wybierz język(i) dokumentu. Zobacz również : Języki rozpoznawania
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5.3.Ustawienia XSLX:
· Zachowaj obrazy
Wybierz tę opcję, jeśli chcesz zachowaćobrazy w dokumencie wynikowym.
· Utwórz osobny arkusz dla każ dej strony
Wybierz tę opcję, jeśli chcesz utworzyćoddzielny arkusz Microsoft Excel z każ dej
strony oryginalnego dokumentu.
5.4.Ustawienia wstępnego przetwarzania obrazu...
Wybierz tę opcję, aby ustalićparametry wstępnego przetwarzania obrazu, takie jak
wykrywanie orientacji strony i parametry automatycznego przetwarzania wstępnego. Te
parametry mogąznacznie poprawićobrazy źró dłowe, co wpływa na większądokładność
rozpoznawania OCR. Zobacz również : Opcje przetwarzania obrazu
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5.5.Więcej opcji...
Otwiera sekcję XLS(X)

240

karty Nastaveníformátu

232

okna dialogowego Opcje gdzie

moż na określićdodatkowe parametry (to okno dialogowe moż na takż e otworzyć
klikają
c Opcje... w menu Narzędzia menu).
6. Kliknij Skanuj do programu Excel.
7. Wyświetlone zostanie okno dialogowe przedstawiają
ce pasek postępu procesu i
podpowiedzi.
8. Po zakończeniu skanowania strony pojawi się okno dialogowe, w któ rym należ y
zadecydować, co robićdalej.
Kliknij Skanuj ponownie aby zeskanowaćkolejne strony, korzystają
c z bież ą
cych
parametró w lub kliknij Zakoń cz skanowanie aby zamkną
ćokno dialogowe.
9. Wybierz folder docelowy, w któ rym należ y zapisaćdokument Microsoft Excel.
Po zakończeniu zadania w wybranym folderze plik Microsoft Excel Excel. Wszystkie strony dokumentu
zostanąró wnież otwarte w edytorze OCR.
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Skanowane do plików obrazów
Zadanie Skanuj do plików obrazów w oknie Nowe zadanie pozwala tworzyćdokumenty Microsoft
Excel z obrazó w uzyskanych ze skanera lub cyfrowego aparatu fotograficznego.
1. Wybierz Skanuj zakładkę i kliknij zadanie Skanuj do plików obrazów.
2. Wybierz urzą
dzenie i skonfiguruj parametry skanowania

219

.

3. Kliknij przycisk Podglą
d lub kliknij w dowolnym miejscu na obszarze obrazu.
4. Przejrzyj obraz. Jeż eli nie jesteśzadowolony z jakości obrazu, zmień parametry skanowania
i kliknij przycisk Podglą
d ponownie.
5. Określ parametry konwersji. Te parametry określająwyglą
d i właściwości dokumentu
wynikowego.
5.1.Wybierz format obrazu
Uż yj tych ustawień, aby wybraćż ą
dany format pliku obrazu.
5.2.Kompresja
Jeż eli wybrany zostanie format TIFF, zeskanowane obrazy będzie moż na skompresować.
Kompresja obrazu zmniejsza wielkośćpliku.
Uż ycie innych metod kompresji wpływa na stopień kompresji i moż e spowodowaćutratę
danych (pogorszenie jakości obrazu). Przy wyborze metody kompresji należ y braćpod
uwagę dwa czynniki: jakośćobrazu w pliku wynikowym oraz wielkośćpliku.
Program ABBYY FineReader obsługuje następują
ce metody kompresji:
· PACKBITS
Nie powoduje utraty danych i jest bardziej odpowiednia w przypadku kompresji
skanó w czarno-białych.
· JPEG (JFIF format)
Ta metoda służ y do kompresji obrazó w w odcieniach szarości i obrazó w kolorowych,
takich jak fotografie. Pozwala skompresowaćobraz w znacznym stopniu, ale kosztem
utraty części danych. Prowadzi to do pogorszenia jakości obrazu (braku ostrości i
nasycenia koloró w).
· Kod pocztowy
Nie powoduje utraty danych i jest najlepsza dla obrazó w z duż ymi, jednokolorowymi
obszarami, takich jak zrzuty ekranu i obrazy czarno-białe.
· LZW
Nie powoduje utraty danych i jest najlepsza dla obrazó w zawierają
cych grafikę
wektorowąi obrazy w skali szarości.
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5.3.Ustawienia wstępnego przetwarzania obrazu...
Określ parametry wstępnego przetwarzania obrazu, takie jak wykrywanie orientacji
strony i parametry automatycznego przetwarzania wstępnego. Te parametry mogą
znacznie poprawićobrazy źró dłowe, co wpływa na większądokładnośćrozpoznawania
OCR. Zobacz również : Opcje przetwarzania obrazu

261

.

6. Kliknij Skanuj do <format>.
7. Wyświetlone zostanie okno dialogowe przedstawiają
ce pasek postępu procesu i
podpowiedzi.
8. Po zakończeniu skanowania strony pojawi się okno dialogowe, w któ rym należ y
zadecydować, co robićdalej.
Kliknij Skanuj ponownie aby zeskanowaćkolejne strony, korzystają
c z bież ą
cych
parametró w lub kliknij Zakoń cz skanowanie aby zamkną
ćokno dialogowe.
9. Określ folder przeznaczony do zapisania pliku wyjściowego.
Po zakończeniu zadania zostanąutworzone pliki w wybranym formacie, któ re zostanązapisane w
wybranym folderze. Wszystkie strony dokumentu zostanąró wnież otwarte w edytorze OCR.
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Skanowane do innych formatów
Zadanie Skanuj do innych formatów w oknie Nowe zadanie pozwala tworzyćdokumenty w
popularnych formatach (*.pptx, *.odt, *.html, *.epub, *.fb2, *.rtf, *.txt, *.csv i *.djvu) z obrazó w
pozyskanych ze skanera lub cyfrowego aparatu fotograficznego.
1. Otwó rz okno Nowe zadanie, wybierz Skanuj i kliknij zadanie Skanuj do innych formatów.
2. Wybierz urzą
dzenie i skonfiguruj parametry skanowania

219

.

3. Kliknij przycisk Podglą
d lub kliknij w dowolnym miejscu na obszarze obrazu.
4. Przejrzyj obraz. Jeż eli nie jesteśzadowolony z jakości obrazu, zmień parametry skanowania
i kliknij przycisk Podglą
d ponownie.
5. Określ parametry konwersji. Te parametry określająwyglą
d i właściwości dokumentu
wynikowego.
5.1.Wybierz format wyjściowy
Za pomocątej opcji moż esz wybraćformat pliku wynikowego.
5.2.Języki OCR
Wybierz język(i) dokumentu. Zobacz również : Języki rozpoznawania

257

.

5.3.Ustawienia wstępnego przetwarzania obrazu...
Określ parametry wstępnego przetwarzania obrazu, takie jak wykrywanie orientacji
strony i parametry automatycznego przetwarzania wstępnego. Te parametry mogą
znacznie poprawićobrazy źró dłowe, co wpływa na większądokładnośćrozpoznawania
OCR. Zobacz również : Opcje przetwarzania obrazu

261
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5.4.Więcej opcji...
Otwiera sekcję z parametrami dla wybranego formatu w Nastaveníformátu

232

okna

dialogowego Opcje gdzie moż na określićdodatkowe parametry (to okno dialogowe
moż na takż e otworzyćklikają
c Opcje... w menu Narzędzia menu).
6. Kliknij Skanuj do <format>.
7. Wyświetlone zostanie okno dialogowe przedstawiają
ce pasek postępu procesu i
podpowiedzi.
8. Po zakończeniu skanowania strony pojawi się okno dialogowe, w któ rym należ y
zadecydować, co robićdalej.
Kliknij Skanuj ponownie aby zeskanowaćkolejne strony, korzystają
c z bież ą
cych
parametró w lub kliknij Zakoń cz skanowanie aby zamkną
ćokno dialogowe.
9. Określ folder przeznaczony do zapisania pliku wyjściowego.
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Po zakończeniu zadania zostanąutworzone pliki w wybranym formacie, któ re zostanązapisane w
wybranym folderze. Wszystkie obrazy dokumentu zostanąró wnież otwarte w edytorze OCR.

Edytor PDF
Edytor PDF to łatwe w obsłudze narzędzie do przeglą
dania i przeszukiwania dokumentó w PDF,
porzą
dkowania, dodawania i usuwania stron, kopiowania tekstu i obrazó w, edytowania tekstu oraz
dodawania komentarzy do dokumentó w. Nie trzeba konwertowaćdokumentu PDF na edytowalny
format, nawet jeśli zawiera tylko skany bez warstwy tekstowej.
Spis treści rozdziału
· Przeglą
danie dokumentó w PDF

52

· Przeglą
danie dokumentó w PDF

65

· Praca z treściąPDF

81

· Wypełnianie formularzy

107

· Podpisywanie dokumentó w PDF podpisem cyfrowym
· Zabezpieczanie dokumentó w PDF za pomocąhaseł
· Tworzenie dokumentó w PDF

108

112

115

· Zapisywanie i eksportowanie dokumentó w PDF

116
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Przeglą
danie dokumentów PDF
W Edytorze PDF moż na przeglą
daći przeszukiwaćdokumenty PDF oraz kopiowaćznajdują
ce się w
nich tekst, obrazy i tabele.
Aby otworzyćdokument PDF w Edytorze PDF:
· Otwó rz okno Nowe zadanie

15

kliknij zakładkęOtwórz i kliknij zadanie Otwórz dokument

PDF.
· Otwó rz okno Nowe zadanie i kliknij Plik > Otwórz dokument PDF....
Dokument zostanie otwarty w edytorze PDF.

Aby dostosowaćsposó b wyświetlania dokumentu, skorzystaj z poniż szych ustawień.
· Tryby widoku zmieniająsposó b wyświetlania i przewijania stron.
Zobacz również : Tryby widoku

53

.
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· Za pomocąfunkcji regulacji powiększenia moż na przybliż aći oddalaćdokument.

· Rozmiar rzeczywisty wyświetla dokument w skali 100%.
· Dopasuj do szerokości zmienia skalę prezentacji dokumentu tak, aby miał takąsamą
szerokość, jak ekran.
· Cała strona zmienia skalę prezentacji dokumentu tak, aby miał takąsamąwysokość, jak
ekran.
· Pomniejsz/Powiększ umoż liwia ręczne ustawienie skali.
Aby wyświetlićlub ukryćpasek z narzędziami PDF, kliknij przycisk Narzędzia PDF na głó wnym
pasku narzędzi.
Spis treści rozdziału
· Tryby widoku

53

· Poruszanie się w dokumentach PDF
· Rozpoznawanie w tle

56

58

· Wyszukiwanie za pomocąsłó w kluczowych
· Kopiowanie treści z dokumentó w PDF

60

62

· Funkcje bezpieczeństwa dokumentó w PDF

64

Tryby widoku
Edytor PDF ma cztery tryby widoku określają
ce sposó b prezentacji i przewijania stron:
Widok jednej strony wyświetla jednąstronę i ukrywa wszystkie pozostałe.
Przewijanie jednej strony wyświetla strony w taki sposó b, ż e po dojściu do końca jednej strony
przechodzi na począ
tek następnej.
Widok dwóch stron wyświetla strony obok siebie, prezentują
c numery nieparzyste po lewej, a
parzyste po prawej stronie.
Przewijanie dwóch stron wyświetla dwie strony obok siebie, a kolejne strony pokazuje w czasie
przewijania.
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Jeśli chcesz, aby parzyste strony były wyświetlane po lewej, a nieparzyste po prawej stronie w trybie
dwustronnym, kliknij Widok > Tryb widoku > Nieparzyste strony po prawej.
Tryb widoku moż na zmienićna kilka sposobó w:
· Kliknij jeden z przyciskó w na pasku narzędzi w dolnej części ekranu:

· Kliknij Widok > Tryb widoku i wybierz jeden z trybó w widoku.
· Uż yj następują
cych skró tó w klawiszowych: Ctrl+1, Ctrl+2, Ctrl+3 oraz Ctrl+4.
Tryb pełnoekranowy
Edytor PDF obsługuje tryb widoku pełnoekranowego, w któ rym dokument zajmuje cały ekran i nie
widaćż adnych okienek ani paskó w narzędzi.
Aby włą
czyćtryb pełnoekranowy, wykonaj jednąz następują
cych czynności:

· Kliknij przycisk

na pasku narzędzi znajdują
cym się u dołu ekranu.

· Kliknij Widok > Pełny ekran.
· Naciśnij klawisz F11.
W trybie pełnoekranowym moż na:
· Przewijaćdokument.
· Wyświetlaćkomentarze (aby wyświetlićkomentarz, należ y ustawićkursor na zawierają
cym
go obszarze).
· Zmieniaćtryby widoku i skalowanie.
Aby wyświetlićdolny pasek narzędzi z opcjami widoku, ustaw kursor przy dolnej krawędzi
ekranu.
· Przechodzićdo wybranych stron w dokumencie.
Zobacz również : Poruszanie się w dokumentach PDF

57

.

Ponadto, klikają
c prawym przyciskiem myszy w trybie pełnoekranowym, moż na wyświetlićmenu
skró tó w zawierają
ce opcje umoż liwiają
ce:
· Dodawanie komentarzy
· Tworzenie zakładek
· Edycja

81

66

i punktó w wstawiania tekstu

98

tekstu i obrazó w

Aby wyłą
czyćtryb pełnoekranowy, naciśnij klawisz F11 lub Esc.
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Ukrywanie pasków narzędzi i okienek podczas czytania dokumentów PDF
Podczas czytania dokumentu w Edytorze PDF moż na ukryćniektó re lub wszystkie paski narzędzi i
okienka, aby uzyskaćjak najwięcej miejsca do wyświetlania samego dokumentu. Paska menu,
głó wnego pasek narzędzi i paska narzędzi na dole ekranu nie moż na ukryćosobno, ale jeśli trzeba
ukryćwszystkie paski narzędzi i okienka, moż na włą
czyćtryb pełnoekranowy.
Ukryćmoż na następują
ce paski narzędzi i okienka:
· Aby ukryćokienko nawigacji, naciśnij klawisz F5 lub kliknij Widok i wyłą
cz opcję Pokaż
okienko nawigacji.
· Aby ukryćpasek narzędzi PDF, naciśnij klawisz F6 lub kliknij Widok i wyłą
cz opcję
Pokaż narzędzia PDF.
· Aby ukryćokienko Komentarze, naciśnij klawisz F7 lub kliknij Widok i wyłą
cz opcję
Pokaż okienko komentarzy.
Edytor PDF z ukrytymi okienkami nawigacji i komentarzy oraz paskiem narzędzi PDF:
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Poruszanie się w dokumentach PDF
Edytor PDF zawiera ró ż ne narzędzia usprawniają
ce poruszanie sie po dokumentach PDF.

· Okno Strony pozwala szybko przechodzićmiędzy stronami, zmieniaćkolejnośćstron,
dodawaćstrony do dokumentu oraz usuwaćje.
· Okno Zakładki zawiera narzędzia do tworzenia, edytowania i przeglą
dania zakładek.
· Okno Szukaj pozwala przeszukiwaći wyró ż niaćtekst.
· Okno Załą
czniki pozwala wyświetlaći edytowaćzałą
czniki.
· Okno Podpisy cyfrowe pozwala wyświetlaći usuwaćpodpisy cyfrowe.
Skró ty klawiszowe służ ą
ce do wyświetlania i ukrywania tych okienek zostały wymienione w części
Skróty klawiszowe

298

.

Wyświetlanie wybranej strony
Edytor PDF zawiera kilka narzędzi ułatwiają
cych poruszanie się po długich dokumentach.
Aby przechodzićmiędzy stronami:
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· Uż yj suwaka

na głó wnym pasku narzędzi.

· Kliknij Widok > Idź do strony i kliknij Następna strona, Poprzednia strona, Pierwsza
strona lub Ostatnia strona.
Aby szybko otworzyćkonkretnąstronę:

· Wpisz numer ż ą
danej strony w polu

na głó wnym pasku narzędzi i naciśnij klawisz

Enter.
· Kliknij Widok > Idź do strony > Numer strony..., wpisz numer ż ą
danej strony i kliknij
przycisk OK.
Poruszanie się między stronami w trybie pełnego ekranu
Aby otworzyćwybranąstronę w trybie pełnego ekranu:
1. Ustaw kursor na dolnej krawędzi ekranu, aby spowodowaćwyświetlenie paska narzędzi.

2. Wpisz numer ż ą
danej strony w polu

na pasku narzędzi u dołu ekranu.

3. Naciśnij klawisz Enter.
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Rozpoznawanie w tle
W Edytorze PDF moż na wyszukiwaćoraz kopiowaćtekst i obrazy znajdują
ce się w dokumentach PDF
nie zawierają
cych warstwy tekstowej, takich jak dokumenty skanowane i utworzone z plikó w
graficznych. Jest to moż liwe dzięki procesowi OCR, któ ry działa w tle.
Funkcja rozpoznawania w tle jest włą
czona domyślnie i zaczyna działaćautomatycznie po otwarciu
dokumentu PDF.

Proces rozpoznawania w tle nie zmienia treści pliku PDF. Dodaje tylko tymczasowąwarstwę tekstową
,
któ ra nie będzie dostępna po otwarciu dokumentu w innych aplikacjach.
Jeśli chcesz umoż liwićprzeszukiwanie dokumentu takż e w innych aplikacjach, zapisz warstwę
tekstowąutworzonąprzez proces rozpoznawania w tle. W tym celu kliknij Plik > Rozpoznaj
dokument > Rozpoznaj dokument... Zobacz również : Rozpoznawanie tekstu

92

.

Waż ne! Jeśli funkcje wyszukiwania lub kopiowania nie działająprawidłowo, sprawdź czy dla
dokumentu zostały wybrane odpowiednie języki OCR. Zobacz również : Właściwości dokumentu, które
należ y uwzględnićprzed rozpoczęciem rozpoznawania OCR 257 .
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Aby wyłą
czyćrozpoznawanie w tle, usuń zaznaczenie opcji Włą
cz rozpoznawanie w tle w
edytorze PDF w oknie dialogowym Opcje

228

.

Proces rozpoznawania w tle nie moż e działaćna komputerach z procesorem jednordzeniowym.
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Wyszukiwanie za pomocąsłów kluczowych
W Edytorze PDF moż na wyszukiwaći wyró ż niaćinformacje w plikach PDF. Wraz z tekstem właściwym
dokumentu zostanąprzeszukane komentarze, metadane i zakładki, a wyniki zostanąwyświetlone w
osobnym okienku. Ponadto wyniki wyszukiwania zostanąwyró ż nione w dokumencie i będzie moż na
zastosowaćdo nich ró ż ne efekty.

1. Kliknij zakładkę

w okienku po lewej stronie lub kliknij Widok > Szukaj aby otworzyć

okno Szukaj.
2. Wpisz słowo lub zwrot do wyszukania.
Pasują
ce słowa i zwroty zostanąwyró ż nione w dokumencie.
Wyniki wyszukiwania zostanąpogrupowane i będzie moż na wyró ż niaćcałe grupy.

3. Moż na zmienićparametry wyszukiwania, klikają
c strzałkę w polu wyszukiwania i wybierają
c
jednąz następują
cych opcji:
· Dokładne dopasowanie opcja ta umoż liwia wyszukiwanie wyłą
cznie słó w identycznych
do wpisanych w polu wyszukiwania.
· Rozróż niaj wielkośćliter opcja ta umoż liwia wyszukiwanie słó w z rozró ż nianiem
wielkości liter.
Uż ytkownik moż e w każ dej chwili wyró ż niać, przekreślaći podkreślać 66 znalezione fragmenty w
tekście. W tym celu w okienku Szukaj zaznacz słowa, któ re chcesz wyró ż nić, przekreślićlub podkreślić
i kliknij odpowiednie narzędzie.
Znalezione fragmenty moż na też wymazać. Patrz Usuwanie informacji poufnych z dokumentów
PDF

114

.

Aby zmienićkolor znakowania tekstu, kliknij strzałkę obok wybranego narzędzia i wybierz kolor z
palety, któ ra zostanie wyświetlona.
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Domyślnie narzędzia oznaczania w okienku Szukaj wykorzystująte same kolory, co narzędzia
oznaczania na pasku narzędzi Narzędzia PDF.
Aby przejśćdo następnego/poprzedniego znalezionego fragmentu, uż yj przyciskó w

. Do

następnego wyniku wyszukiwania moż na też przejść, naciskają
c klawisz F3.
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Kopiowanie treści z dokumentów PDF
Za pomocąEdytora PDF moż na kopiowaćtekst, obrazy i tabele z dokumentó w PDF do innych
aplikacji. Z funkcji tych moż na korzystaćw dokumentach PDF każ dego typu, nawet zawierają
cych
tylko skany.
Aby skopiowaćtekst, wykonaj następują
ce czynności:
1. Zaznacz tekst, któ ry chcesz skopiować.
2. Kliknij prawym przyciskiem myszy zaznaczony tekst i kliknij pozycję Kopiuj tekst w menu
skró tó w lub kliknij jednąz ikon na pasku narzędzi, któ ry pojawi się nad tym tekstem.

3. Wklej tekst do wybranej aplikacji.
Aby skopiowaćtekst ze strony zawierają
cej warstwę tekstową(oryginalnąlub utworzonąprzez
proces rozpoznawania w tle), zaznacz go, kliknij go prawym przyciskiem myszy i kliknij pozycję
Kopiuj tekst w menu skró tó w.
Aby skopiowaćtabelę, wykonaj następują
ce czynności:
1. Zaznacz tabelę, któ rąchcesz skopiować.
2. Kliknij prawym przyciskiem myszy zaznaczonątabelę i kliknij pozycję Kopiuj tabelę w menu
skró tó w lub kliknij jednąz ikon na pasku narzędzi, któ ry pojawi się nad tątabelą
.
Przy uż yciu paska narzędzi, któ ry pojawi się nad tabeląmoż esz dokonaćedycji tabeli przed
jej skopiowaniem. W tabeli moż na dodaćpionowe i poziome separatory, usuną
ćseparatory
oraz dzielići scalaćkomó rki.

Zmiany te nie zostanąwprowadzone do tabeli w oryginalnym pliku.
Po zakończeniu edycji tabeli kliknij ponownie przycisk Kopiuj tabelę.
3. Wklej tabelę do wybranej aplikacji.
Jeśli skopiowana treśćistotnie ró ż ni się od oryginalnego dokumentu:
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· Jeż eli dokument nie zawiera warstwy tekstowej, sprawdź czy wybrano właściwe Języki
OCR

257

.

· Jeśli strona, któ rej treśćchcesz skopiowaćzawiera warstwę tekstowąniskiej jakości, wymień
tę warstwę na nową
.
Następnie ponownie skopiuj treść.
Aby skopiowaćfragment strony jako obraz, wykonaj następują
ce czynności:
1. Zaznacz obszar, któ ry chcesz skopiować.
2. Kliknij prawym przyciskiem myszy ten zaznaczony obszar i kliknij pozycję Kopiuj obraz w
menu skró tó w lub kliknij jednąz ikon na pasku narzędzi, któ ry pojawi się nad tym obszarem.
Jeśli zaznaczony obszar zawiera tekst, nie zostanie on rozpoznany i znajdzie się na
kopiowanym obrazie.
3. Wklej obraz do wybranej aplikacji.
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Funkcje bezpieczeń stwa dokumentów PDF
Niektó re dokumenty PDF mogąbyćszkodliwe dla komputera.
Program ABBYY FineReader zawiera kilka funkcji, któ re sprawiają
, ż e praca z dokumentami PDF jest
bezpieczniejsza. Przy wykonywaniu następują
cych potencjalnie niebezpiecznych czynności program
zawsze prosi o potwierdzenie:
· otwieranie załą
cznikó w,
· otwieranie odnośnikó w,
· wysyłanie danych

107

formularzy.

Jeśli autor dokument jest zaufany, kliknij przycisk Zezwalaj; w przeciwnym przypadku kliknij przycisk
Anuluj.
Komputer moż na też chronićprzed szkodliwym kodem JavaScript, wyłą
czają
c jego obsługę w
dokumentach PDF. Aby wyłą
czyćobsługę JavaScriptu, otwó rz okno dialogowe Opcje , kliknij zakładkę
Inne i usuń zaznaczenie opcji Włą
cz JavaScript w dokumentach PDF otwartych w edytorze PDF.
Od tej pory przy otwieraniu dokumentó w PDF zawierają
cych kod JavaScript u gó ry okna będzie
pojawiaćsię następują
ce powiadomienie:

Kliknij obraz, aby go powiększyć

Jeśli dokument pochodzi od zaufanej osoby lub organizacji, moż na włą
czyćobsługę JavaScriptu,
wybierają
c jednąz poniż szych opcji z Ustawienia JavaScriptu listy rozwijanej:
· Włą
cz JavaScript tylko dla tego dokumentu aby włą
czyćobsługę JavaScriptu, gdy bież ą
cy
dokument jest otwarty.
· Włą
cz JavaScript dla wszystkich dokumentów aby otworzyćokno dialogowe Opcje, w
któ rym moż na włą
czyćobsługę JavaScriptu dla wszystkich dokumentó w.
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Przeglą
danie dokumentów PDF
Edytor PDF zawiera kilka funkcji do przeglą
dania dokumentó w PDF. Podczas czytania dokumentu
moż na dodawaćkomentarze, wyró ż niaćfragmenty, robićnotatki, rysowaćfigury w celu zaznaczenia
wybranych obszaró w oraz wstawiaćznaczniki.
Spis treści rozdziału
· Dodawanie komentarzy
· Oznaczanie tekstu

66

66

· Rysowanie kształtó w

69

· Dodawanie tekstu do dokumentó w PDF
· Dodawanie znacznikó w

72

78

· Wspó łpraca przy dokumentach PDF

73
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Komentarze
Edytor PDF zawiera narzędzia umoż liwiają
ce dodawanie notatek w dowolnym miejscu dokumentu
PDF, co znacznie ułatwia omawianie i recenzowanie treści.
1. Jeśli pasek narzędzi Narzędzia PDF jest ukryty, otwó rz go, klikają
c przycisk Narzędzia PDF
na głó wnym pasku narzędzi.

2. Kliknij przycisk

na pasku narzędzi Narzędzia PDF.

3. Jeśli nie podoba ci się domyślny kolor notatek, moż esz wybraćinny na pasku narzędzi, któ ry
pojawi się nad dokumentem.
4. Kliknij w miejscu, w któ rym chcesz wstawićnotatkę i wpisz jej treść.

Kolor istnieją
cej notatki moż na zmienićza pomocąopcji w jej menu skró tó w.
Aby dowiedziećsię, jak otwieraći usuwaćnotatki oraz jak na nie odpowiadać, przeczytaj rozdział
Wspó łpraca przy dokumentach PDF

73

.

Oznaczanie tekstu
W Edytorze PDF moż na wskazać, jakie poprawki należ y nanieśćw dokumencie. Znaki redaktorskie nie
zmieniająsamego tekstu, a jedynie wskazują
, gdzie i jakie zmiany należ y wprowadzić.
Adnotacje dotyczą
ce edycji tekstu sądostępne tylko w dokumentach z warstwątekstowąi
dokumentach rozpoznanych przez proces rozpoznawania w tle.
Program ABBYY FineReader oferuje następują
ce narzędzia do oznaczania:
Wyró ż nienie
Podkreślenie
Przekreślenie
Dodaj uwagę, aby wstawić
tekst
66
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Komentarz moż na dodaćdo każ dego typu adnotacji dwukrotnie jąklikają
c. Więcej informacji na
temat komentarzy znajduje się w sekcji Wspó łpraca przy dokumentach PDF

73

.

Aby wyró ż nić, podkreślićlub skreślićfragment tekstu:
· Wybierz odpowiednie narzędzie do zaznaczania na głó wnym pasku narzędzi, a następnie
zaznacz wybrany fragment tekstu lub
· Zaznacz wybrany fragment tekstu, a następnie wybierz odpowiednie narzędzie do
zaznaczania na głó wnym pasku narzędzi.
Aby zaznaczyćpunkt wstawiania:

· Kliknij ikonę

na pasku narzędzi Narzędzia PDF i kliknij w miejscu, w któ rym twoim zdaniem

należ y wstawićtekst.

Aby zmienićkolor adnotacji:
· Kliknij adnotację prawym przyciskiem myszy i z menu skró tó w wybierz ż ą
dany kolor lub
· Kliknij narzędzie do zaznaczania na głó wnym pasku narzędzi, a następnie kliknij jedno z
kolorowych pó l na pasku narzędzi, któ ry pojawi się nad dokumentem.
Za pomocąfunkcji wyszukiwania moż na oznaczaćfragmenty tekstu bez konieczności czytania całego
dokumentu, aby je wszystkie znaleźć.
1. Otwó rz okno Szukaj.
2. Wpisz słowo lub zwrot do wyszukania.
3. W oknie Szukaj zaznacz trafienia, któ re chcesz oznaczyći kliknij wybrane narzędzie do
zaznaczania. Aby wybraćinny kolor, zamiast samego narzędzia do zaznaczania kliknij
znajdują
cąsię obok niego strzałkę, a następnie kliknij kolor na palecie, któ ra zostanie
wyświetlona.
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Domyślnie narzędzia oznaczania w okienku Szukaj wykorzystująte same kolory, co narzędzia
oznaczania na pasku narzędzi Narzędzia PDF.
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Rysowanie kształtów
Edytor PDF umoż liwia rysowanie ró ż nych oznaczeń na stronach dokumentó w PDF. Ponadto do
wszystkich narysowanych kształtó w moż na dodawaćkomentarze.

1. Na pasku narzędzi Narzędzia PDF kliknij

.

2. Wybierz narzędzie do rysowania z menu rozwijanego.
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· Atrament
Rysuje linię, gdy jest naciśnięty lewy przycisk myszy. Umoż liwia narysowanie dowolnego
kształtu.
· Linia
Rysuje prostąlinię. Aby narysowaćpionową
, poziomąlub ukośną(pod ką
tem 45°) linię,
naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift.
· Strzałka
Rysuje strzałkę. Aby narysowaćpionową
, poziomąlub ukośną(pod ką
tem 45°) linię,
naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift.
· Prostoką
t
Rysuje prostoką
t. Aby narysowaćkwadrat, naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift.
· Owalny
Rysuje owal. Aby narysowaćokrą
g, naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift.
· Wieloką
t
Rysuje wieloką
t. Kliknij w miejscu, w któ rym ma znaleźćsię pierwszy wierzchołek
wieloką
ta. Aby zakończyćwieloką
t, kliknij pierwszy wierzchołek.
· Chmura
Rysuje chmurę. Kliknij w miejscu, w któ rym chcesz umieścićpierwszy wierzchołek chmury.
Aby zakończyćchmurę, kliknij pierwszy wierzchołek.
· Linia łamana
Rysuje nieregularnąlinię. Kliknij stronę, aby zaczą
ćrysowanie, kliknij ponownie, aby
narysowaćkolejny segment i kliknij dwukrotnie w miejscu zakończenia nieregularnej linii.
· Pole tekstowe
Rysuje prostoką
t z zagnież dż onąadnotacjątekstową
. Więcej szczegó łó w znajduje się w
artykule Dodawanie adnotacji do bloku tekstowego w dokumencie PDF
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3. Jeśli chcesz dodaćkomentarz po zakończeniu rysowania kształtu, kliknij go dwa razy.
Jeśli korzystasz z narzędzia Atrament, musisz wyłą
czyćnarzędzia do rysowania, aby
napisaćkomentarz.
Aby narysowaćzestaw kształtó w przy uż yciu narzędzia Atrament i dodaćkomentarz do
całego zestawu:
· Naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift i narysuj figurę. Przycisk myszy moż esz puścić, ale
klawisz Shift puśćdopiero po zakończeniu rysowania.
· Wyłą
cz narzędzia do rysowania, kliknij dwa razy jeden z kształtó w w zestawie i wpisz
swó j komentarz.
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4. Narzędzia do rysowania mająkilka ustawień, któ re moż na zmieniać.

Aby zmienićte opcje:
· Kliknij prawym przyciskiem myszy kształt narysowany na stronie i uż yj poleceń z menu
skró tó w.
· Definiowanie ustawień na pasku narzędzi Narzędzia PDF przed narysowaniem kształtu.
Po więcej informacji na temat uż ywania i edytowania komentarzy patrz: Współpraca przy
dokumentach PDF
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Dodawanie bloku tekstowego z adnotacjądo dokumentu PDF
Edytor PDF pozwala na dodawanie blokó w tekstu do wszystkich typó w plikó w PDF.
Blok tekstowy jest adnotacją
. Tekst w bloku tekstowym nie stanowi głó wnej treści tekstowej
dokumentu PDF.
Więcej informacji na temat dodawania tekstu do treści głó wnej dokumentu PDF znajduje się w
artykule Wstawianie i edytowanie tekstu

81
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Aby dodaćblok tekstu do dokumentu PDF:

1. Kliknij ikonę

na pasku narzędzi i wybierz opcję

z listy rozwijanej.

Pod paskiem narzędzi Narzędzia PDF pojawi się pasek narzędzi do edycji tekstu.
2. Kliknij miejsce, w któ rym chcesz dodaćtekst. W celu zmiany rozmiaru bloku tekstu
przecią
gnij wskaźnik myszy, nie zwalniają
c przycisku myszy.
3. Wpisz tekst. Moż esz wybraćtyp, rozmiar i kolor czcionki.

4. W razie potrzeby zmień rozmiar bloku tekstu.
5. Aby narysowaćramkę wokó ł bloku tekstu, wybierz kolor i grubośćramki.
6. Dodatkowo moż esz zmienićkolor tła bloku tekstu oraz włą
czyćopcję Wykryj kolor tła, aby
zastosowaćkolor tła strony.
Domyślnie stosowane jest tło przezroczyste.
Za pomocąEdytora PDF moż na wypełniaćformularze nie zawierają
ce interaktywnych pó l. W tym celu
wystarczy wpisaćtekst nad formularzem za pomocąnarzędzia Pole tekstowe.
Po dodaniu bloku tekstu, w okienku Komentarze pojawi się nowt komentarz, zawierają
cy tekat z
danego bloku. Stan komentarza moż na zmienićw taki sam sposó b, jak zmienia się stan adnotacji.
Zobacz również : Wspó łpraca przy dokumentach PDF
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Współpraca przy dokumentach PDF
W Edytorze PDF moż na przeglą
daćkomentarze i reagowaćna komentarze napisane przez innych
uż ytkownikó w, nawet jeśli zostały utworzone w innych aplikacjach niż ABBYY FineReader. Istnieje
takż e moż liwośćzmiany stanu komentarza w celu poinformowania osoby, ż e jej sugestia została
zaakceptowana lub odrzucona.
Aby wyświetlićlistę wszystkich komentarzy w dokumencie, otwó rz okienko Komentarze, klikają
c
przycisk

na głó wnym pasku narzędzi.

Istniejąteż inne sposoby na otwarcie okienka Komentarze Obraz:
· Kliknij prawym przyciskiem adnotację, znacznik lub komentarz i kliknij pozycję Pokaż
okienko komentarzy w menu skró tó w.
· Kliknij Widok i wybierz Pokaż okienko komentarzy.
· Naciśnij klawisz F7.
Dodawanie komentarza do adnotacji
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· Kliknij dwukrotnie adnotację, do któ rej chcesz dodaćkomentarz lub
· kliknij prawym przyciskiem myszy adnotację i wybierz polecenie Dodaj adnotację z menu
skró tó w.
Jeśli okienko Komentarze jest ukryte, pojawi się pole, w któ rym będzie moż na wpisaćkomentarz.
Jeśli okienko Komentarze jest widoczne, zostanie wyró ż nione pole komentarza powią
zane z
adnotacją
.
Otwieranie komentarza
· Wybierz adnotację zawierają
cąkomentarz, któ ry chcesz przeczytać.
Jeśli okienko Komentarze jest ukryte, pojawi się pole, w któ rym będzie moż na wpisaćkomentarz.
Jeśli okienko Komentarze jest widoczne, zostanie wyró ż nione pole komentarza powią
zane z
adnotacją
.
Jeśli chcesz, aby komentarz zawsze był widoczny, dwukrotnie kliknij jego adnotację. Aby ukryć
komentarz, kliknij przycisk

w prawym gó rnym rogu pola komentarza.

Odpowiadanie na komentarz
1. Wybierz adnotację zawierają
cąkomentarz, na któ ry chcesz odpowiedzieć.
2. Kliknij Odpowiedz w polu komentarza lub naciśnij klawisze Ctrl+Enter i wpisz odpowiedź.
Usuwanie adnotacji i powią
zanych z niąkomentarzy lub odpowiedzi
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Aby usuną
ćadnotację:
· Wybierz adnotację, któ rąchcesz usuną
ći naciśnij klawisz Del lub kliknij adnotację prawym
przyciskiem myszy i kliknij pozycję Usuń w menu skró tó w.
Usunięty zostanie takż e komentarz powią
zany z adnotacją
.
· Wybierz pole komentarza w okienku Komentarze Obraz naciśnij klawisz Del lub kliknij pole
komentarza prawym przyciskiem myszy i kliknij pozycję Usuń .
Usunięta zostanie takż e adnotacja powią
zana z komentarzem.
Aby usuną
ćkomentarz w okienku Komentarze:
· Kliknij prawym przyciskiem myszy w polu komentarza i w menu skró tó w kliknij pozycję
Usuń .
Usunięte zostanątakż e wszystkie odpowiedzi powią
zane z komentarzem.
Aby usuną
ćwszystkie komentarze i adnotacje:
· Kliknij Edytuj > Usuń komentarze i znaczniki...
Aby usuną
ćodpowiedź:
· Kliknij prawym przyciskiem odpowiedź i wybierz polecenie Usuń odpowiedź w menu
skró tó w.
W ten sam sposó b moż esz usuną
ćodpowiedź w okienku Komentarze.
Oznaczanie i zmiana stanu komentarza
Przeczytanym komentarzom moż na przypisaćwybrany stan, a komentarze, do któ rych chcesz wró cić
pó źniej moż na specjalnie oznaczyć.
Aby oznaczyćkomentarz:
· Kliknij pole

obok komentarza w okienku Komentarze lub kliknij komentarz prawym

przyciskiem myszy i kliknij pozycję Oznacz w menu skró tó w.
Aby zmienićstan komentarza:
· Kliknij prawym przyciskiem myszy komentarz lub jego adnotację, kliknij Stan w menu
skró tó w i wybierz jeden z dostępnych stanó w.
· Kliknij przycisk

w polu komentarzy i wybierz jeden z dostępnych stanó w.

Właściwości adnotacji i komentarzy
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W oknie dialogowym Właściwości... adnotacji lub komentarza moż na zmienićautora i temat oraz
sprawdzićzmiany stanu adnotacji i komentarza. Jeśli zmieniono nazwisko autora, moż na klikną
ć
przycisk Ustaw domyślny, aby uż yćnowego nazwiska we wszystkich następnych adnotacjach i
komentarzach.
Aby otworzyćokno dialogowe Właściwości adnotacji lub komentarza:
· Kliknij prawym przyciskiem adnotację, znacznik lub komentarz i kliknij pozycję
Właściwości... w menu skró tó w.
Okienko Komentarze
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Okno Komentarze prezentuje wykaz wszystkich dodanych do dokumentu adnotacji zaró wno z
komentarzami jak i bez oraz wszystkich blokó w tekstu, znacznikó w i oznaczeń redaktorskich.

· Komentarz moż na przeglą
daćza pomocąprzyciskó w

.

· Moż na odnaleźćkonkretny komentarz, odpowiedź lub autora przy uż yciu pola wyszukiwania
u gó ry okienka Komentarze Obraz.
Aby posortowaćkomentarze:
· W okienku Komentarze kliknij

i wybierz rodzaj sortowania z menu.

Komentarze moż na filtrowaćwedług typu, autora, stanu oznaczenia lub stanu komentarza.
Aby przefiltrowaćkomentarze:
· Na karcie Komentarze kliknij

, aby otworzyćmenu filtrowania i kliknij Pokaż

wszystkie komentarze, Ukryj bież ą
ce komentarze lub wybierz kryteria filtrowania
komentarzy.
Komentarze moż na filtrowaćwedług:
1. typu,
2. autora,
3. strony,
4. daty,
5. stanu oznaczenia,
6. stanu.
Aby zresetowaćfiltr, kliknij Resetuj.
Aby wyświetlićwyłą
cznie autoró w i daty komentarzy, kliknij
ponownie wyświetlićtekst, kliknij

aby ukryćtreśćkomentarzy. Aby

.
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Dodawanie znaczników
Za pomocąEdytora PDF moż na wstawiaćznaczniki do dokumentó w PDF w taki sam sposó b, w jaki
stawia się stemple na papierowych dokumentach. Znacznik moż na wybraćz listy dostępnych
znacznikó w lub utworzyćwłasny z dowolnym tekstem, datąi godzinąlub obrazem.
Aby wstawićznacznik na stronie:

1. Na pasku narzędzi Narzędzia PDF kliknij

i wybierz znacznik.

Jeśli w menu nie ma znacznika, któ rego chcesz uż yć, kliknij opcję Inny znacznik.
2. Wstaw znacznik na stronę.
3. W razie potrzeby przesuń znacznik w odpowiednie miejsce.
Moż na dodawaćkomentarze do znacznikó w oraz zmienićich status w taki sam sposó b jak dodaje się
komentarze do adnotacji. Zobacz również : Wspó łpraca przy dokumentach PDF
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Jak utworzyćznacznik
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W Edytorze PDF moż na tworzyćznaczniki tekstowe i graficzne.
Aby utworzyćznacznik z obrazu:

1. Na pasku narzędzi Narzędzia PDF kliknij

> Utwórz znacznik z

obrazu....
2. W otwartym oknie dialogowym wpisz nazwę znacznika w polu Nazwa.
3. Kliknij Otwórz obraz, aby otworzyćobraz z dysku twardego lub klinij Wklej obraz ze
schowka jeśli wcześniej skopiowałeśobraz do schowka.
4. Za pomocąsuwaka Rozmiar znacznika dostosuj rozmiar obrazu.
5. Kliknij Zapisz.
Aby utworzyćznacznik tekstowy:

1. Na pasku narzędzi Narzędzia PDF kliknij

> Utwórz znacznik

tekstowy....
2. W otwartym oknie dialogowym wpisz nazwę znacznika w polu Nazwa.
3. W polu Tekst znacznika wpisz tekst, któ ry ma byćwyświetlony na znaczniku.
4. Z listy rozwijanej Dodaj datę/godzinę wybierz format daty i godziny.
Gdy strona zostanie podstemplowana, znacznik będzie zawierał datę i godzinę
postawienia stempla w wybranym formacie.
Wszystkie elementy tekstowe zostanądodane do znacznika w miejscu, w któ rym
znajduje się kursor w polu Tekst znacznika. W polu tym moż esz zmienićkolejność
elementó w znacznika, dodaćobjaśnienie oraz skonfigurowaćformat daty i godziny. Więcej
informacji na temat dat i godzin znajduje się w sekcji Bież ą
ca data i godzina w
znacznikach i automatycznych numerach

271

.

5. Na liście rozwijanej Czcionka i krawędź wybierz typ czcionki, rozmiar pisma i styl
czcionki

285

dla tekstu na znaczniku oraz kolor znacznika.

6. Włą
cz opcję Dodaj krawędź, jeśli chcesz, aby znacznik miał obramowanie.
7. Okno Widok przedstawia podglą
d znacznika, dzięki czemu na bież ą
co moż na oglą
dać
efekty wprowadzanych zmian.
8. Kliknij Zapisz.
Jak edytowaćznaczniki
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1. Na pasku narzędzi Narzędzia PDF kliknij

> Zarzą
dzaj znacznikami....

2. W otwartym oknie dialogowym wybierz znacznik i kliknij przycisk Edytuj....
3. Zdefiniuj wybrane ustawienia i kliknij Uż yj.
Jak usuną
ćznacznik
Aby usuną
ćznacznik z dokumentu, wykonaj jednąz poniż szych czynności:
· Zaznacz znacznik w dokumencie i naciśnij klawisz Del.
· Kliknij prawym przyciskiem myszy znacznik w dokumencie i wybierz opcję Usuń w menu
skró tó w.
· Wybierz komentarz dla znacznika w okienku Komentarze i naciśnij klawisz Del.
Aby usuną
ćznacznik z listy:

1. Na pasku narzędzi Narzędzia PDF kliknij

> Zarzą
dzaj znacznikami....

2. W otwartym oknie dialogowym wybierz znacznik i kliknij Usuń .
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Praca z treściąPDF
W Edytorze PDF moż na modyfikowaćtreśćdokumentó w PDF bez konieczności konwertowania tych
dokumentó w na edytowalne formaty.
Spis treści rozdziału
· Wprowadzanie i edytowanie tekstu
· Wstawianie i edycja obrazó w

81

89

· Wprowadzanie i edytowanie hiperłą
czy
· Rozpoznawanie tekstu
· Praca ze stronami

90

92

93

· Dodawanie zakładek

98

· Dodawanie automatycznej numeracji
· Praca z załą
cznikami plikowymi
· Wyświetlanie metadanych

105

· Ulepszanie obrazó w stron

106

100

104

Wprowadzanie i edytowanie tekstu
Edytor plikó w PDF w programie ABBYY FineReader 15 umoż liwia wprowadzanie i edytowanie tekstu w
każ dym* dokumencie PDF:

81
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· Dokumenty PDF utworzone przy uż yciu innych aplikacji
· dokumenty zeskanowane
· dokumenty PDF z moż liwościąprzeszukiwania
Dostępne sąnastępują
ce funkcje:
· dodawanie tekstu
· usuwanie tekstu
· poprawianie literó wek
· kopiowanie i wklejanie tekstu ze schowka
· edytowanie formatowania tekstu w istnieją
cych blokach
· zmiana rozmiaru blokó w tekstu
· przesuwanie blokó w tekstu na stronie
· poprawianie orientacji stron, przekrzywień, zniekształceń tekstu i innych usterek
pojawiają
cych się na skanach dokumentó w
* z wyją
tkiem dokumentó w PDF zawierają
cych tekst w postaci grafiki wektorowej

Wstawianie nowego tekstu
Dostępne sąnastępują
ce metody dodawania tekstu do stron:
· Dodawanie nowego bloku tekstu za pomocąnarzędzia

82

Dodaj tekst.

W ten sposó b najwygodniej wstawia się:
o duż e ilości tekstu
o osobne bloki tekstu
· Edycja istnieją
cego bloku tekstu

84

.

Jest to najwygodniejszy sposó b na wstawienie względnie małej ilości tekstu do już
istnieją
cego bloku tekstowego.
· Dodanie tekstu za pomocąnarzędzia

100

Nagłówek i stopka.

Jest to najwygodniejszy sposó b na wstawienie takiego samego fragmentu tekstu na kilku
stronach na raz.

Dodawanie nowego tekstu za pomocąnarzędzia Dodaj tekst
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Aby dodaćblok tekstu do dokumentu PDF:

1. Kliknij przycisk

, aby włą
czyćtryb edycji tekstu. Ewentualnie moż esz wybraćopcję

Narzędzia > Edytuj tekst i obrazy lub nacisną
ćkombinację klawiszy Ctrl + E.

Wskazówka: jeśli pasek narzędzi jest niewidoczny, kliknij ikonę

w prawym

gó rnym rogu.
Uwaga: przygotowanie dokumentu do edycji przez program moż e chwilę potrwać. W tym
czasie po lewej stronie okienka Tekst będzie wyświetlony wskaźnik przygotowywania
strony.

Okienko Tekst zostanie wyświetlone pod paskiem narzędzi, a tekst i obrazy na stronie
zostanązaznaczone jako osobne bloki:

Uwaga: podczas pracy z dokumentami zeskanowanymi i dokumentami PDF z moż liwością
przeszukiwania należ y poprawnie wskazaćjęzyki, w szczegó lności, gdy jest wyłą
czone
rozpoznawanie w tle. Więcej informacji znajduje się w artykule Właściwości dokumentu,
któ re należ y rozważ yćprzed rozpoznawaniem OCR

257

.

Wskazówka: czasami przed rozpoczęciem pracy z dokumentami zeskanowanym i
dokumentami PDF z moż liwościąprzeszukiwania dobrze jest poprawićorientację strony,
zlikwidowaćprzekrzywienia i zniekształcenia tekstu oraz pozbyćsię innych usterek

2. Kliknij przycisk

87

.

znajdują
cy się w okienku Tekst. Ewentualnie moż esz

nacisną
ćkombinację klawiszy Ctrl + T. Spowoduje to włą
czenie narzędzi edycji
znajdują
cych się w okienku Tekst.
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3. Umieśćkursor w miejscu, w któ rym chcesz dodaćnowy blok tekstu i oznacz prostoką
to
odpowiednim rozmiarze lub kliknij lewym przyciskiem myszy, aby utworzyćblok tekstu o
domyślnym kształcie.
Uwaga: nowy blok nie moż e byćwiększy od strony.
Uwaga: bloki tekstu moż na tworzyćna innych obiektach.
4. Wpisz tekst w utworzonym bloku tekstu.
Uwaga: dodają
c duż ąilośćtekstu, uważ aj, by nie wyjśćpoza krawędzie strony.
5. Zakończ dodawanie tekstu. W tym celu kliknij lewym przyciskiem myszy poza blokiem
tekstu lub naciśnij klawisz Esc.
6. Zapisz zmiany wprowadzone w dokumencie, klikają
c przycisk

znajdują
cy się w lewym

gó rnym rogu okna edytora plikó w PDF. Ewentualnie kliknij opcję Plik > Zapisz lub naciśnij
kombinację klawiszy Ctrl + S.

7. Aby wyłą
czyćtryb edycji tekstu, kliknij przycisk

lub naciśnij kombinację klawiszy

Ctrl + E.

Edytowanie istnieją
cego tekstu
Aby edytowaćtekst znajdują
cy się w dokumencie PDF:

84
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1. Kliknij przycisk

na pasku narzędzi, aby włą
czyćtryb edycji tekstu. Ewentualnie

kliknij opcję Narzędzia > Edytuj tekst i obrazy lub naciśnij kombinację klawiszy Ctrl + E.

Wskazówka: jeśli nie widaćpaska narzędzi, kliknij przycisk

znajdują
cy się

w prawym gó rnym rogu okna edytora plikó w PDF.
Uwaga: przygotowywanie tekstu do edycji przez program moż e chwilę potrwać. W tym
czasie po lewej stronie okienka Tekst będzie wyświetlony wskaźnik przygotowywania
strony.

Okienko Tekst zostanie wyświetlone pod paskiem narzędzi, a tekst i obrazy na stronie
zostanązaznaczone jako osobne bloki:

Uwaga: podczas pracy z dokumentami zeskanowanymi i dokumentami PDF z moż liwością
przeszukiwania należ y poprawnie wskazaćjęzyki, w szczegó lności, gdy jest wyłą
czone
rozpoznawanie w tle. Więcej informacji znajduje się w artykule Właściwości dokumentu,
któ re należ y rozważ yćprzed rozpoznawaniem OCR

257

.

Wskazówka: przed rozpoczęciem pracy z dokumentami zeskanowanym i dokumentami
PDF z moż liwościąprzeszukiwania dobrze jest poprawićorientację strony, zlikwidować
przekrzywienia i zniekształcenia tekstu oraz pozbyćsię innych usterek

87

.

2. Edycja tekstu w dokumencie PDF.
Dostępne sąnastępują
ce moż liwości:

85
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· Dodawanie nowego tekstu do istnieją
cego bloku
W tym celu należ y umieścićkursor w miejscu, w któ rym ma zostaćutworzony blok tekstu,
po czym należ y wpisaćlub wkleićtekst ze schowka.
Program automatycznie wybierze odpowiedniączcionkę.
Uwaga: aby moż na było uż yćwbudowanego pisma, musi ono byćzainstalowane w
systemie. Wbudowane pisma sąoznaczone na liście za pomocąpary kwadratowych
nawiasó w.
· Usuwanie tekstu z istnieją
cego bloku
W tym celu należ y zaznaczyćwybrany fragment tekstu, a następnie go usuną
ć.
· Usuwanie całego bloku tekstu
W tym celu:
o Naciśnij klawisz Ctrl i trzymają
c go kliknij lewym przyciskiem myszy blok tekstu.
Ewentualnie moż esz zaznaczyćblok tekstu, klikają
c w nim lewym przyciskiem myszy,
umieścićkursor na jednej z krawędzi tego bloku oraz zaznaczyćgo, klikają
c lewym
przyciskiem myszy, gdy kursor zamieni się w

.

o Usuń blok tekstu, naciskają
c Usuń .

· Zmiana formatowania tekstu
W tym celu zaznacz tekst w bloku i edytuj go przy uż yciu narzędzi znajdują
cych się w
okienku Tekst:

· Zmiana rozmiaru bloku tekstu
W tym celu należ y najpierw wybraćodpowiedni blok tekstu, klikają
c w nim lewym
przyciskiem myszy. Na krawędziach bloku pojawiąsię teraz małe kwadraty.
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Umieśćkursor na jednym z nich. Kiedy kursor zamieni się w

, naciśnij lewy przycisk

myszy i, nie puszczają
c go, przecią
gnij kursor tak, aby uzyskaćż ą
dany rozmiar bloku
tekstu.
Uwaga: zmieniają
c rozmiar bloku tekstu, uważ aj, aby nie wyjśćpoza krawędź strony.

· Zmiana położ enia bloków tekstu na stronie
W tym celu naciśnij klawisz Ctrl i, trzymają
c go, umieśćkursor myszy na bloku tekstu.
Trzymaj lewy przycisk myszy wciśnięty wraz z klawiszem Ctrl i przecią
gnij blok w
wybrane miejsce, cały czas trzymają
c wciśnięty klawisz Ctrl i lewy przycisk myszy.
Ewentualnie moż esz wybraćblok tekstu, klikają
c w nim, umieścićkursor na jednej z jego
krawędzi i przecią
gną
ćgo, trzymają
c wciśnięty lewy przycisk myszy, aż kursor zamieni się
w

.

Uwaga: podczas przesuwania bloku tekstu uważ aj, aby nie wyjśćpoza krawędź strony.
3. Kończenie edycji tekstu. W tym celu kliknij lewym przyciskiem myszy poza blokiem tekstu
lub naciśnij klawisz Esc.

4. Wyłą
cz tryb edycji tekstu, klikają
c przycisk

lub naciskają
c kombinację klawiszy Ctrl

+ E.
5. Zapisz zmiany wprowadzone w dokumencie, klikają
c przycisk

znajdują
cy się w lewym

gó rnym rogu okna edytora plikó w PDF. Ewentualnie kliknij opcję Plik > Zapisz lub naciśnij
kombinację klawiszy Ctrl + S.

Poprawianie edycji tekstu w dokumentach zeskanowanych
Przed rozpoczęciem edycji dokumentó w zeskanowanych i dokumentó w PDF z moż liwością
przeszukiwania moż na wykonaćnastępują
ce czynności, aby poprawićedycję tekstu:
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· Poprawa orientacji strony, likwidacja przekrzywień , zniekształceń tekstu oraz innych
usterek
Aby dokonaćkosmetycznych poprawek w wyglą
dzie skanu dokumentu, kliknij przycisk
Popraw przekos i orentację strony na pasku narzędzi Tekst i wybierz opcję Skoryguj
przekos i orientację dla bież ą
cej strony (dla konkretnej strony lub całego dokumentu).

Uwaga: przycisk Popraw przekos i orentację strony pojawia się w okienku Tekst tylko
w przypadku tych stron, na któ rych program wykrył przekrzywienie tekstu.
· Ponowne rozpoznanie strony / dokumentu
Jeśli strona zawiera warstwę tekstową
, zostanie ona wykorzystana podczas edycji tekstu.
Aby od nowa przeprowadzićrozpoznawanie strony, kliknij przycisk Warstwa tekstowa
na pasku narzędzi i wybierz opcję Rozpoznaj stronę i zamień istnieją
cąwarstwę
tekstową
... (dla wybranej strony lub całego dokumentu).

Spowoduje to otwarcie okna dialogowego Rozpoznaj dokument.
Wybierz języki z listy rozwijanej w gó rnej części tego okna.
Zaznacz pola wyboru obok Popraw orientację strony i Popraw przekosy i
rozdzielczośćobrazu w dolnej części okna.

Kliknij Rozpoznaj.

88

ABBYY® FineReader 15 Podręcznik uż ytkownika

Wstawianie i edycja obrazów
Za pomocąEdytora PDF moż na wstawiaćobrazy do dokumentó w PDF każ dego rodzaju.

1. Kliknij przycisk

na pasku narzędzi Narzędzia PDF.

2. W otwartym oknie dialogowym zaznacz obraz i kliknij przycisk Otwórz.
3. Ustaw obraz w wybranym miejscu na stronie.
Obrazy moż na przesuwać, obracać, usuwaći skalować. Przesunięty obraz moż e nachodzićna
inne obiekty na stronie. Aby przenieśćobraz na wierzch, kliknij go prawym przyciskiem myszy i
kliknij opcję Przenieśobraz do przodu.
Aby usuną
ćobraz:
· Aby usuną
ćobraz ze zwykłego dokumentu PDF, kliknij ten obraz prawym przyciskiem myszy i
kliknij Usuń w menu skró tó w.
· Moż na usuną
ćczęśćobrazu w dokumencie oraz wszystko, co ona zawiera, w tym obrazy. W

tym celu kliknij narzędzie

na pasku narzędzi Narzędzia PDF i wybierz obszar, któ ry

chcesz skasować.
Narzędzie Skasuj usuwa obrazy i tekst, automatycznie wybierają
c odpowiedni kolor tła do
wypełnienia pustej przestrzeni.
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Wprowadzanie i edytowanie hiperłą
czy
W programie ABBYY FineReader moż na wstawiaćhiperłą
cza do każ dego typu dokumentó w PDF i
edytowaćistnieją
ce hiperłą
cza.
Po wskazaniu kursorem myszy hiperłą
cza pojawia się okienko z jego adresem. Aby otworzyćwybrane
łą
cze, należ y je klikną
ć.
Aby wstawićhiperłą
cze do dokumentu PDF należ y:
1. Wpisaćtekst mają
cy służ yćjako hiperłą
cze.
2. Kliknij Edytuj > Dodaj odnośnik... lub zaznacz tekst, kliknij go prawym przyciskiem myszy, a
następnie kliknijDodaj odnośnik... w menu skró tó w.
· Tworzenie łą
cza do wybranego fragmentu tekstu w bież ą
cym dokumencie
W Edytorze łą
cza:
· Wybierz Strona w tym dokumencie i wprowadź numer strony, któ rąłą
cze powinno otwieraćlub
· Kliknij Wybierz konkretne miejsce docelowe... i ustaw kursor myszy w miejscu, do któ rego ma
zostaćprzeniesiony uż ytkownik, któ ry klikną
ł odnośnik.
· Łą
czenie ze stronąWWW
W Edytorze łą
cza:
· Wybierz Adres strony internetowej, adres e-mail, plik lub inne źródło i wpisz adres URL strony,
do któ rej chcesz utworzyćpołą
czenie (np. http://www.abbyy.com).
· Łą
czenie z adresem e-mail
W Edytorze łą
cza:
· Wybierz Adres strony internetowej, adres e-mail, plik lub inne źródło i wpisz adres e-mail
odbiorcy poprzedzony przedrostkiem „mailto:” (np. mailto:office@abbyy.com).
· Łą
czenie z plikiem
W Edytorze łą
cza:
· Wybierz Adres strony internetowej, adres e-mail, plik lub inne źródło i wpisz ścież kę dostępu
do pliku, któ ry powinien zostaćotwarty, poprzedzają
c go przedrostkiem „file://” (np.
file://D:/MyDocuments/ABBYYFineReader.pdf).
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Aby edytowaćhiperłą
cze:
1. Wybierz hiperłą
cze, któ re chcesz edytować.
2. Kliknij prawym przyciskiem myszy wybrany odnośnik i kliknij Edytuj odnośnik... w menu skró tó w.
3. W Edytorze łą
cza wykonaj jednąz następują
cych czynności:
· Zmień numer strony, któ rąma otwieraćłą
cze
· Kliknij Wybierz konkretne miejsce docelowe... i ustaw kursor myszy w miejscu, do któ rego ma
zostaćprzeniesiony uż ytkownik, któ ry klikną
ł odnośnik
· Zmień adres URL, adres e-mail lub ścież kę dostępu do pliku lub innego zasobu.
Moż esz skopiowaćadres URL, e-mail lub ścież kę dostępu do pliku lub innego zasobu do schowka.
Aby to zrobić, kliknij prawym przyciskiem łą
cze, wybierz Skopiuj odnośniki skopiuj adres URL, e-mail
lub ścież kę.

Aby skasowaćhiperłą
cze w dokumencie PDF:
1. Wybierz hiperłą
cze, któ re chcesz skasować.
2. Kliknij prawym przyciskiem myszy wybrane łą
cze i kliknij Usuń odnośnik w menu skró tó w.
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Rozpoznawanie tekstu
Rozpoznawanie w tle

58

to proces, w ramach któ rego do dokumentu dodawana jest tymczasowa

warstwa tekstowa umoż liwiają
ca zaznaczanie, kopiowanie i przeszukiwanie tekstu. Wszystkie te
funkcje moż na dodatkowo udostępnićinnym uż ytkownikom, dodają
c na stałe warstwę tekstowądo
dokumentu PDF. Dokumentó w z warstwątekstowąpraktycznie nie da się odró ż nićod oryginalnych
wersji. Istnieje też moż liwośćzamiany istnieją
cej warstwy tekstowej w przeszukiwalnym dokumencie
PDF.

1. Na głó wnym pasku narzędzikliknij strzałkę znajdują
cąsię obok przycisku

i

wybierz pozycję Rozpoznaj dokument... listy rozwijanej. Ewentualnie kliknij Plik >
Rozpoznaj dokument > Rozpoznaj dokument... lub naciśnij klawisze Ctrl+Shift+R.
2. W oknie dialogowym, któ re zostanie otwarte określ języki OCR. Zobacz również :
Właściwości dokumentu, które należ y uwzględnićprzed rozpoczęciem rozpoznawania OCR

257

.

3. Aby poprawićjakośćrozpoznawania OCR, włą
cz przetwarzanie obrazó w. Przetwarzanie
obrazó w moż e spowodowaćzmianę wyglą
du dokumentu.
· Popraw orientację strony — Program wykryje orientację tekstu i w razie potrzeby ją
poprawi.
· Popraw przekosy i rozdzielczośćobrazu — Program wykryje i poprawi wszelkie
przekrzywienia, wybierze odpowiedniąrozdzielczośćobrazu oraz zastosuje kilka innych
poprawek grafiki.
4. Kliknij przycisk Rozpoznaj.
5. W efekcie do dokumentu wynikowego zostanie dodana przeszukiwalna warstwa tekstowa.
Warstwę tekstowąmoż na też dodaćprzy dodawaniu stron do dokumentu PDF z pliku lub skanowaniu
papierowych dokumentó w. W tym celu wybierz opcję Rozpoznaj tekst na obrazach w oknie
dialogowym Ustawienia przetwarzania obrazów (kliknij >

> Ustawienia

przetwarzania obrazów, aby otworzyćto okno dialogowe) i określ języki dokumentu. Zobacz
również : Praca ze stronami

96
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Jeśli chcesz sprawdzićrozpoznany tekst, przeszkolićprogram w rozpoznawaniu niestandardowych
czcionek i znakó w albo chcesz skorzystaćz jakiejśinnej zaawansowanej funkcji programu ABBYY
FineReader, kliknij strzałkę znajdują
cąsię obok przycisku

i kliknij Rozpoznaj i

zweryfikuj w edytorze OCR. Ewentualnie kliknij Plik > Rozpoznaj dokument > Rozpoznaj i
zweryfikuj w edytorze OCR. Zobacz również : Wysyłanie dokumentów PDF do Edytora OCR

122

.
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Praca ze stronami
W Edytorze PDF moż na usuwaći dodawaćstrony w dokumentach PDF, zmienićkolejnośćstron oraz
wstawiaćpuste strony.
Dodawanie stron z pliku...

1. Na głó wnym pasku narzędzi kliknij przycisk

.

2. Kliknij Dodaj z pliku....
Ewentualnie kliknij Dodaj strony z pliku... w menu skró tó w okienka Strony lub w menu
rozwijanym, któ re pojawia się po kliknięciu

przycisku.

3. W otwartym oknie dialogowym wybierz plik lub pliki, któ re chcesz dodaćdo dokumentu
PDF i podaj numery stron, któ re chcesz dodać. Wybrane pliki musząbyćw jednym z
obsługiwanych formató w

254

. Moż na takż e wybraćmiejsce dodania nowych stron (np.

przed pierwsząstroną
, przed bież ą
cąstronąitd.).
4. Kliknij przycisk Ustawienia... i zdefiniuj opcje przetwarzania obrazu

96

.

5. Kliknij przycisk Otwó rz
Wybrane pliki zostanąprzekonwertowane na format PDF i wstawione do bież ą
cego dokumentu PDF.
Dodawanie zeskanowanych stron...

1. Na głó wnym pasku narzędzi kliknij przycisk

.

2. Kliknij Dodaj ze skanera....
3. Wybierz urzą
dzenie i zdefiniuj ustawienia skanowania

219

.

4. Kliknij przycisk Widok lub kliknij gdziekolwiek w obszarze skanowania, aby wyświetlić
obraz.
5. W razie potrzeby kliknij przycisk Ustawienia... i zdefiniuj opcje przetwarzania obrazu

96

.

6. Kliknij przycisk Skanuj.
Zeskanowane strony zostanąwstawione do bież ą
cego dokumentu PDF.
Wstawianie pustych stron...
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1. W oknie Strony wybierz stronę, przed lub za któ rąchcesz wstawićpustąstronę.
2. Kliknij prawym przyciskiem myszy tę stronę, kliknij pozycję Dodaj pustąstronę w menu
skró tó w, a następnie kliknij przycisk Przed bież ą
cąstronąlub Za bież ą
cąstroną
.

Ewentualnie kliknij

> Dodaj pustąstronę. Pusta strona zostanie dodana za

aktualnie wybranąstroną
.
Zmienianie kolejności stron...
· W oknie Strony wybierz jednąlub więcej stron i przecią
gnij je w odpowiednie miejsce w
dokumencie.
Zastępowanie stron...
1. W okienku Strony wybierz strony, któ re chcesz zastą
pić.
2. Wybierz Zamień strony... w menu Edytuj, w menu kontekstowym na stronie lub klikają
c
przycisk

w okienku Strony.

3. W otwartym oknie dialogowym wybierz dokument PDF z nowymi stronami.
4. W oknie dialogowym zastępowania stron określ zakres stron, któ re majązostaćzastą
pione
w bież ą
cym dokumencie oraz zakres stron w nowym dokumencie.
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Obracanie stron...
· W oknie Strony wybierz jednąlub więcej stron, kliknij je prawym przyciskiem myszy, kliknij
pozycję Obróćstrony w menu skró tó w, a następnie kliknij przycisk Obróćw prawo lub
Obróćw lewo. Ewentualnie kliknij przycisk

u gó ry okienka i kliknij pozycję Obróć

strony > Obróćw prawo (lub Obróćw lewo).
Obcinanie stron...
1. W okienku Strony wybierz jednąlub kilka stron.
2. Wybierz Obetnij strony... na głó wnym pasku narzędzi, w menu Edytuj, w menu
kontekstowym na stronie lub klikają
c przycisk

w okienku Strony.

3. W okienku ramki obcięcia:
· wybierz tryb obcinania Osobna ramka dla każ dej strony lub Jedna ramka dla
wszystkich stron
· wybierz wielkośćramki obcięcia.
· Uż ycie tej opcji pozwala programowi automatycznie ustalićwielkośćramki obcięcia.
Opcja automatycznego określenia ramki ustawia granice ramki obcięcia na
krawędziach tekstu i zmniejsza puste obszary na stronach dokumentu.
4. Przesuń granice ramki, by ręcznie ustawićramkę obcięcia.
5. Po ustawieniu ramki obcięcia:

· wybierz strony dokumentu, któ re majązostaćobcięte,
· kliknij Obetnij.
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Usuwanie stron...
· W oknie Strony wybierz jednąlub więcej stron, kliknij je prawym przyciskiem myszy i kliknij
pozycję Usuń strony... w menu skró tó w lub naciśnij klawisz Del.
Tworzenie dokumentu PDF z wybranych stron...
· W oknie Strony wybierz strony, kliknij je prawym przyciskiem myszy i kliknij pozycję Utwórz
dokument PDF z wybranych stron w menu skró tó w.
Utworzony dokument zostanie otwarty w nowym oknie.
Opcje przetwarzania obrazu
Edytor PDF zawiera liczne opcje przetwarzania obrazu, za pomocąktó rych moż na poprawićjakość
grafik i rozpoznawania OCR.
Opcje przetwarzania obrazu moż na zdefiniowaćprzy skanowaniu dokumentó w papierowych oraz
przy tworzeniu dokumentó w PDF z plikó w obrazó w.
· Jakośćobrazu O jakości obrazó w i rozmiarze plikó w decyduje wartośćwybrana z listy
rozwijanej w grupie opcji Jakośćobrazu:
o Najlepsza jakość
Wybierz tę opcję, aby zachowaćjakośćobrazó w strony. Zostanie zachowana rozdzielczość
obrazu źró dłowego.
o Zbalansowany
Wybierz tę opcję, aby zmniejszyćrozmiar pliku PDF i jednocześnie utrzymaćwzględnie
wysokąjakośćgrafik strony.
o Kompaktowy rozmiar
Wybierz tę opcję, aby otrzymaćplik PDF o niewielkim rozmiarze. Wybó r tej opcji moż e
miećniekorzystny wpływ na jakośćgrafik na stronie.
o Niestandardowe...
Wybierz tę opcję, aby zdefiniowaćwłasne ustawienia zapisu grafik strony. W otwartym
oknie dialogowym zdefiniuj opcje zapisu i kliknij przycisk OK.
· Rozpoznaj tekst na obrazach Wybierz tę opcję, aby dodaćwarstwę tekstowądo
dokumentu.
Otrzymasz przeszukiwalny dokument PDF, któ ry wyglą
dem prawie nie będzie odbiegał od
oryginału.
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· Zastosuj kompresję MRC (określ języki rozpoznawania poniż ej) Wybierz tę opcję, aby
rozpoznane strony poddaćkompresji algorytmem MRC. Kompresja MRC zmniejsza rozmiar
plikó w wynikowych, zachowują
c wizualnąjakośćobrazó w na stronie.
· Uż yj technologii ABBYY PreciseScan, aby wygładzićznaki na obrazie Wybierz tę opcję,
jeż eli chcesz uż yćtechnologii ABBYY PreciseScan. Technologia ABBYY PreciseScan wygładza
znaki w dokumencie, dzięki czemu nie ulegająpikselacji przy powiększaniu.
· Języki OCR Upewnij się, ż e wybrano odpowiednie języki OCR. Zobacz również : Właściwości
dokumentu, które należ y uwzględnićprzed rozpoczęciem rozpoznawania OCR

257
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Dodawanie zakładek
Za pomocąEdytora PDF moż na dodawaćzakładki do dokumentó w PDF.
Utworzyćzakładkę moż na w okienku Zakładki lub przy uż yciu menu skró tó w
1. Utworzyćzakładkę moż na w okienku Zakładki:

a. Kliknij przycisk

na pionowym pasku po lewej stronie i kliknij Widok > Zakładki.

Otworzy się okno dialogowe Zakładki.

b. Kliknij

i wpisz nazwę zakładki.

c. Domyślnie utworzona zakładka wskazuje począ
tek bież ą
cej strony.
2. Aby utworzyćzakładkę przy uż yciu menu skró tó w:
a. Wybierz fragment tekstu, obraz lub dowolne inne miejsce w dokumencie, do któ rego
chcesz utworzyćzakładkę.
b. Kliknij prawym przyciskiem myszy wybrany fragment i kliknij Dodaj zakładkę... w menu
skró tó w.
c. Wpisz nazwę zakładki w okienku Zakładki.
W przypadku utworzenia zakładki do fragmentu tekstu, wybrany tekst będzie nazwą
zakładki.
d. Utworzona zakładka będzie wskazywaćfragment tekstu, obraz lub inne miejsce w
dokumencie, któ re wybrano.
Aby zmienićustawienie zakładaki, kliknij Ustaw miejsce docelowe w menu skró tó w tej
zakładki i kliknij w miejscu, w któ rym chcesz wstawićzakładkę w dokumencie.
Zakładki moż na zagnież dż ać. Nowa zakładka będzie miała ten sam poziom zagnież dż enia
co poprzednio wybrana zakładka. Jeśli tworzona jest pierwsza zakładka w dokumencie, zostaje
ona umiejscowiona na najwyż szym poziomie.
Ewentualnie zakładkę moż na utworzyć, klikają
c Edytuj > Dodaj zakładkę....
Zmienianie kolejności zakładek…
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1. Wybierz zakładkę w okienku Zakładki.
2. Przytrzymaj wciśnięty lewy przycisk myszy i przecią
gnij zakładkę w wybrane miejsce.

Aby utworzyćzagnież dż onązakładkę, przecią
gnij jąna istnieją
cązakładkę nadrzędną
,
poczekaj, aż zmieni się ikona zakładki nadrzędnej, i zwolnij lewy przycisk myszy. Ewentualnie
kliknij prawym przyciskiem myszy zakładkę i skorzystaj z poleceń Przesuń o jeden poziom w
lewo i Przesuń o jeden poziom w prawo w menu skró tó w.
Zmiana kolejności i sposobu zagnież dż enia zakładek nie ma wpływu na wyglą
d
dokumentu.
Zmienianie nazw zakładek…
1. Wybierz zakładkę w okienku Zakładki.
2. Kliknij przycisk

lub pozycję Zmień nazwę w menu skró tó w zakładki.

3. Wpisz nowąnazwę.
Usuwanie zakładek...
1. Wybierz zakładkę w okienku Zakładki.
2. Kliknij przycisk

lub pozycję Usuń w menu skró tó w zakładki.

Jeśli kilka zakładek znajduje się na tym samym poziomie zagnież dż enia, moż na usuną
ćje
wszystkie na raz. Trzymają
c wciśnięty klawisz Ctrl wybierz zakładki, któ re chcesz usuną
ći kliknij
Usuń .
Usunięcie zakładki nadrzędnej powoduje usunięcie wszystkich jej zakładek podrzędnych.
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Dodawanie nagłówków i stopek
Za pomocąEdytora PDF moż na dodawaćnagłó wki i stopki do dokumentó w PDF. Nagłó wki i stopki
to powtarzają
cy się tekst u gó ry lub u dołu strony, w któ rym moż na wprowadzićnumery stron,
nazwisko autora, datę lub godzinę utworzenia dokumentu, a takż e automatyczne numery
wykorzystywane do indeksowania.
Aby dodaćnagłó wek lub stopkę w dokumencie:

1. Kliknij przycisk

.

2. Z menu rozwijanego wybierz rodzaj nagłó wka lub stopki.
Tworzenie nagłówków/stopek...
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1. Kliknij przycisk

i kliknij Utwórz nagłówek i stopkę...

2. W otwartym oknie dialogowym wybierz jednąz sześciu moż liwych lokalizacji na stronie.
Dla większej precyzji, wprowadź dokładnąodległośćpomiędzy nagłó wkiem lub stopkąa
odpowiedniąkrawędziąstrony.
Moż esz wybraćjednostki miary odległości między nagłó wkiem/stopkąa krawędzią
strony na liście rozwijanej Jednostki miary znajdują
cej się pod oknem podlgą
du.
3. W polu Tekst wpisz tekst, któ ry ma byćumieszczony u gó ry lub u dołu wszystkich stron
Twojego dokumentu.
4. Aby dodaćnumery stron, datę, godzinę lub automatyczne numerowanie:
· Kliknij przycisk Numer strony i wybierz format numerowania stron z otwartej listy
rozwijanej.
U gó ry lub na dole każ dej strony pojawi się jej numer w wybranym formacie.
· Kliknij przycisk Automatycznie nadany numer .
Domyślnie numerowanie rozpocznie się od 1 i wszystkie strony dokumentu zostaną
ponumerowane. Aby zmienićustawienia domyślne, kliknij Kontynuuj od...

Numerowanie rozpocznie się od numeru określonego w polu Zacznij od i numery będą
rosną
ćdla każ dej strony lub każ dego dokumentu, w zależ ności od zdefiniowanych
ustawień. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisaćzmiany.
· Kliknij przycisk Data/godzina i wybierz ż ą
dany format daty lub czasu.
Za każ dym razem, gdy klikniesz przycisk Automatyczne numerowanie lub pozycję
w sekcji Numer strony listy rozwijanej Data/godzina, to odpowiedni element zostanie
dodany w polu Tekst za kursorem. Moż na zmienićkolejnośćparametró w w tym polu,
dodaćwłasny tekst objaśnienia oraz skonfigurowaćformat daty i godziny. W celu
zapoznania się ze szczegó łowymi informacjami dotyczą
cymi formató w daty i godziny,
przeczytaj artykuł „Bież ą
ca data i godzina w znacznikach oraz nagłó wkach i stopkach 271
”.
5. W sekcji Czcionka wybierz ż ą
dany kró j czcionki, rozmiar czcionki, efekty czcionek

285

i kolor

czcionki.
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6. W sekcji Strony określ czy nagłó wek/stopka ma się znajdowaćna wszystkich stronach, czy
tylko na niektó rych z nich.
· Wybierz Wszystkie jeśli chcesz, aby umieścićnagłó wek/stopkę na wszystkich stronach
lub wybierz Zakres stron i określ wybrany zakres stron.
· Nagłó wki/stopki moż na wstawićtylko na stronach nieparzystych lub parzystych. Aby
tego dokonać, należ y utworzyćnagłó wek/stopkę i wybraćStrony nieparzyste lub
Strony parzyste z listy rozwijanej Zastosuj do .
7. Kliknij Zapisz i dodaj aby zapisaćwprowadzone zmiany i dodaćnowo utworzony
nagłó wek/stopkę do swojego dokumentu.
Nagłó wek/stopkę moż na utworzyćna podstawie istnieją
cego elementu. W tym celu kliknij
przycisk

i wybierz Zarzą
dzaj nagłówkami i stopkami.... W oknie

dialogowym Zarzą
dzanie nagłówkami i stopkami wybierz istnieją
cy nagłó wek/stopkę i
kliknij Kopiuj....

Edycja nagłówków/stopek...

1. Kliknij przycisk

i wybierz Zarzą
dzaj nagłówkami i stopkami...

2. W oknie dialogowym Zarzą
dzanie nagłówkami i stopkami wybierz nagłó wek/stopkę,
któ re chcesz zmodyfikowaći kliknij Edytuj....
3. Wprowadź odpowiednie zmiany i kliknij Zapisz.

Usuwanie nagłówka/stopki z listy...

1. Kliknij przycisk

i wybierz Zarzą
dzaj nagłówkami i stopkami...

2. W oknie dialogowym Zarzą
dzaj nagłówkami i stopkami wybierz nagłó wek/stopkę do
usunięcia i kliknij Usuń .
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Dodawanie znaków wodnych
Za pomocąEdytora PDF moż na dodawaćdo dokumentó w PDF znaki wodne. Znak wodny jest tekstem
umieszczonym nad albo pod treściąstrony. Znakó w wodnych moż na na przykład uż ywaćw celu
wskazania autora tekstu albo określenia stron zawierają
cych informacje poufne.
Aby dodaćznak wodny:

1. Kliknij

a następnie kliknij Dodaj znaki wodne .

2. W otwartym oknie dialogowym wybierz jednąz dziewięciu moż liwych lokalizacji na stronie.
Dodatkowo moż esz skorygowaćpołoż enie znaku wodnego, zmieniają
c wartości
pionowego oraz poziomego przesunięcia.
3. W polu Tekst wprowadź tekst, któ ry ma pojawićsię na stronach.
Moż esz wybraćczcionkę, jej rozmiar oraz efekty dla tekstu znaku wodnego w
ustawieniach w sekcji Format .
4. Dostosuj orientację oraz przezroczystośćznaku wodnego:
a. W polu Obrót określ ką
t obrotu (moż esz też uż yćsuwaka po prawej stronie pola).
b. W polu Przezroczystośćwprowadź wartośćprzezroczystości (moż esz też uż yćsuwaka
po prawej stronie pola).
5. Wskaż gdzie chcesz umieścićswó j znak wodny — Nad treściąstrony lub W tle pod treścią
strony.
6. Określ czy znak wodny ma znajdowaćsię na wszystkich stronach w dokumencie, czy tylko na
wybranych:
a. Wybierz Wszystkie jeśli znak wodny powinien byćwidoczny na wszystkich stronach.
b. Wybierz Wybrane jeśli znak wodny powinien byćumieszczony wyłą
cznie na wybranej w
tej chwili stronie.
c. Wybierz Zakres stron jeśli znak wodny powinien byćumieszczony wyłą
cznie na stronach
z podanego zakresu. Jeż eli wybierzesz tę opcję, to w polu poniż ej musisz określićzakres
stron.
7. Podejrzyj znak wodny w okienku podglą
du okna dialogowego Dodaj znak wodny i jeśli
wynik jest zadowalają
cy kliknij Zapisz i dodaj.
Do jednego dokumentu moż esz dodaćkilka ró ż nych znakó w wodnych.
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Aby usuną
ćz dokumentu znaki wodne, kliknij

a następnie kliknij Usuń znak wodny .

To polecenie usuwa z dokumentu wszystkie znaki wodne.

Dodawanie załą
czników plikowych
Do dokumentu PDF moż na dołą
czyćplik w dowolnym formacie.
Aby wyświetlićdołą
czone pliki:

· Kliknij przycisk

w okienku po lewej stronie lub kliknij Widok > Załą
czniki.

Załą
czone pliki moż na otwierać, zapisywać, przemianowywaćoraz usuwać.
W okienku Załą
czniki:
· Wybierz plik.

· Na pasku narzędzi

kliknij narzędzie reprezentują
ce czynność,

któ rąchcesz wykonać. Ewentualnie kliknij odpowiednie polecenie w menu skró tó w.
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Wyświetlanie metadanych
W Edytorze PDF moż na sprawdzićtytuł i autora dokumentu PDF oraz pewne inne informacje.
Informacje te nosząnazwę metadanych. Częśćmetadanych definiuje autor, a częśćjest generowana
automatycznie. Dodatkowo wg metadanych moż na przeszukiwaćdokumenty.
Aby wyświetlićmetadane, kliknij przycisk Plik > Właściwości dokumentu... aby otworzyćokno
dialogowe Właściwości dokumentu.
Wszystkie metadane zdefiniowane przez autora moż na zmieniaći zapisywaćpod warunkiem, ż e
dokument PDF nie jest chroniony hasłem:
· Tytuł zawiera tytuł dokumentu.
· Autor zawiera nazwisko autora dokumentu.
· Temat zawiera temat dokumentu.
· Słowa kluczowe zawiera słowa kluczowe, przy uż yciu któ rych moż na przeszukiwać
dokumenty.
Przy konwersji plikó w w ró ż nych formatach na PDF oryginalne metadane zostajązachowane pod
warunkiem, ż e się ich nie usunie oraz nie zdefiniuje się nowych opcji eksportu zastępują
cych istnieją
ce
opcje.
Metadane dokumentu zawierajątakż e następują
ce informacje o dokumencie i pliku:
· Nazwa pliku zawiera nazwę pliku.
· Lokalizacja zawiera ścież kę do folderu, w któ rym znajduje się dokument.
· Rozmiar pliku zawiera rozmiar pliku.
· Rozmiar strony zawiera rozmiar bież ą
cej strony.
· Strony zawiera liczbę stron w dokumencie.
· Producent PDF zawiera nazwę aplikacji, w któ rej został utworzony dokument
· Aplikacja zawiera nazwę aplikacji, w któ rej utworzono treśćdokumentu.
· Wersja PDF zawiera wersję PDF.
Jeśli metadane dokumentu zawierająinformacje na temat zgodności ze standardem
PDF/A lub PDF/UA, będzie to widoczne w oknie Właściwości dokumentu.
· PDF ze znacznikami zawiera informację o znacznikach dokumentu.
· Widok Fast Web określa, czy dokument wspiera technologię Fast Web View przyspieszają
cą
ładowanie dokumentó w przez internet.
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· Data utworzenia zawiera datę i godzinę utworzenia dokumentu.
· Data modyfikacji zawiera datę i godzinę ostatniej zmiany dokumentu.
W programie ABBYY FineReader moż na przeglą
dać, edytować, wyszukiwać 60 oraz usuwać 114
metadane.

Ulepszanie obrazów stron
Za pomocąEdytora PDF moż na poprawićjakośćdokumentó w PDF utworzonych z obrazó w. W
zależ ności od typu obrazu wejściowego program wybierz odpowiednie algorytmu ulepszania obrazu.
Opró cz funkcji automatycznego ulepszania obrazu Edytor PDF zawiera narzędzia do poprawiania
orientacji strony, przekosó w, zniekształceń wierszy tekstu i innych usterek oraz umoż liwia wygładzanie
znakó w za pomocątechnologii ABBYY PreciseScan.
Opcje poprawiania obrazu moż na zdefiniowaćw oknie dialogowym Poprawianie obrazów (kliknij
Edytuj > Popraw obrazy na stronie... aby otworzyćto okno dialogowe).
· Popraw orientację strony Wybierz tę opcję, aby program automatycznie wykrywał i
poprawiał orientację strony.
Aby uzyskaćjak najlepsze wyniki rozpoznawania, strona powinna miećstandardową
orientację, tzn. wiersze teksu powinny byćpoziome i uporzą
dkowane od gó ry. W
przeciwnym razie dokument moż e zostaćrozpoznany nieprawidłowo.
· Popraw przekosy i rozdzielczośćobrazu Wybierz tę opcję, jeśli chcesz aby program
wykonał kilka procedur przetwarzania grafiki na twoich obrazach.
W zależ ności od typu obrazu źró dłowego program dobierze odpowiedni algorytm
korygują
cy, np. do korekty przekosó w, skorygowania zniekształceń trapezowych lub
dostosowania rozdzielczości.
Ta operacja moż e zają
ćtrochę czasu.
· Uż yj technologii ABBYY PreciseScan, aby wygładzićznaki na obrazie Wybierz tę opcję,
aby zastosowaćtechnologię ABBYY PreciseScan, któ ra sprawia, ż e w powiększeniu znakó w
widaćmniej pikseli.
Upewnij się, ż e wybrano odpowiednie języki OCR. Zobacz również : Właściwości dokumentu, które
należ y uwzględnićprzed rozpoczęciem rozpoznawania OCR

257

.
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Wypełnianie formularzy
Za pomocąEdytora PDF moż na przeglą
dać, wypełniać, zapisywaći drukowaćinteraktywne
formularze.
1. Jeśli dokument zawiera formularz, program wyświetla następują
cąwiadomość:

Zaznaczanie pó l moż na wyłą
czyć, usuwają
c zaznaczenie pola wyboru Wyróż nij pola w tej
wiadomości.
Jeśli w formularzu PDF nie jest zaznaczone ż adne pole, to i tak moż na go wypełnićza
pomocąnarzędzia Pole tekstowe.
Zobacz również : Dodawanie tekstu do dokumentu PDF

72

.

2. Aby wypełnićformularz, wybierz wartości z list rozwijanych lub wpisz tekst za pomocą
klawiatury.

Za pomocąprogramu ABBYY FineReader moż na takż e:
· Załadowaćdane do formularza
Kliknij Edytuj > Utwórz dane > Wczytaj dane formularza z pliku.... W otwartym oknie
dialogowym wybierz plik *.fdf zawierają
cy dane i kliknij Otwórz. Formularz zostanie
wypełniony danymi z pliku *.fdf.
· Zapisaćdane formularza
Kliknij Edytuj > Utwórz dane > Zapisz dane formularza do pliku.... W otwartym oknie
dialogowym wpisz nazwę swojego pliku *.fdf i kliknij Zapisz. Dane z formularza zostaną
zapisane w utworzonym pliku *.fdf.
· Kasowanie zawartości pó l formularza
Kliknij Edytuj > Utwórz dane > Resetuj formularz. Wszystkie pola formularza zostaną
wyczyszczone.

107

ABBYY® FineReader 15 Podręcznik uż ytkownika

Jeśli w ustawieniach programu zostanie wyłą
czona obsługa języka JavaScript, niektó re elementy
formularzy PDF mogąnie działać. Mogąna przykład nie działaćtesty formatu danych. JavaScript
moż na włą
czyć, klikają
c Opcje > Inne > Włą
cz JavaScript w dokumentach PDF otwartych w
edytorze PDF.
Zobacz również : Funkcje bezpieczeństwa dokumentów PDF

64

.

Podpisywanie dokumentów PDF
W Edytorze PDF moż na cyfrowo podpisywaćdokumenty i weryfikowaćpodpisy znajdują
ce się w
dokumentach. Istnieje moż liwośćdodawania podpisó w cyfrowych i graficznych.
Spis treści rozdziału
· Podpis cyfrowy

109

· Podpis tekstowy

111

· Zdęcia podpisó w

112
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Podpis cyfrowy
W Edytorze PDF moż na cyfrowo podpisywaćdokumenty i weryfikowaćpodpisy znajdują
ce się w
dokumentach. Podpis cyfrowy służ y do ustalenia toż samości osoby, któ ra podpisała dokument.
Ponadto podpis cyfrowy pozwala upewnićsię, ż e podpisany dokument nie został zmieniony.
Aby podpisaćdokument:

1. Na głó wnym pasku narzędzi kliknij

> Dodaj podpis cyfrowy....

2. Wybierz certyfikat z listy rozwijanej Podpisz jako. Aby wyświetlićwłaściwości certyfikatu,
zaznacz go i kliknij Pokaż certyfikat....
Jeśli certyfikatu, któ rego chcesz uż yćnie ma na liście, musisz go zainstalować. Aby
zainstalowaćcertyfikat, kliknij go prawym przyciskiem w Eksploratorze Windows, kliknij
przycisk Zainstaluj certyfikat w menu skró tó w oraz postępuj zgodnie z instrukcjami
Kreatora importu certyfikató w.
3. Wybierz powó d podpisania dokumentu z listy rozwijanej Powód lub wpisz nowy powó d.
4. W razie potrzeby w polach Lokalizacja i Kontakt określ miejsce podpisania i podaj swoje
dane kontaktowe.
5. Wybierz Dodaj własny obraz do podpisu cyfrowego jeśli chcesz do podpisu uż yćobrazu.
Następnie kliknij przycisk Wybierz obraz..., aby poszukaćpliku obrazu. Obraz zostanie
wyświetlony po lewej stronie podpisu.
6. Kliknij Podpisz.
7. Zaznacz obszar, w któ rym chcesz umieścićpodpis, albo kliknij w wybranym miejscu.
8. Zapisz dokument.
Podpis zawiera informacje o tym, jaka była wersja dokumentu w chwili jego podpisywania. Jeśli
podpisywany dokument zawiera już podpisy, to nie stracąone waż ności.
Aby wyświetlićwłaściwości podpisu w dokumencie:
· Kliknij podpis prawym przyciskiem myszy i kliknij Pokaż właściwości podpisu... w menu
skró tó w lub
· dwukrotnie kliknij podpis w okienku Podpisy cyfrowe.
Po otwarciu dokumentu PDF program ABBYY FineReader automatycznie weryfikuje podpisy cyfrowe,
jeśli jakieśsą
. Wyniki sprawdzenia zostanąwyświetlone w okienku Podpisy cyfrowe, w któ rym znajdą
się ró wnież szczegó łowe informacje o podpisach uż ytych w dokumencie.
Aby usuną
ćpodpis:
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· Kliknij podpis prawym przyciskiem myszy i kliknij Usuń podpis w menu skró tó w.
Podpis z dokumentu moż e usuną
ćtylko posiadacz odpowiednigo certyfikatu cyfrowego.
Do dokumentu moż na dodaćwięcej niż jeden podpis cyfrowy.

110

ABBYY® FineReader 15 Podręcznik uż ytkownika

Podpis tekstowy
Za pomocąEdytora PDF moż na dodawaćpodpisy tekstowe do dokumentó w PDF.

1. Na pasku narzędzi Narzędzia PDF kliknij

> Utwórz podpis tekstowy....

Jeśli masz już utworzone podpisy tekstowe, wybierz jeden z listy dostępnych podpisó w.
Ewentualnie kliknij Inny podpis > Utwórz podpis tekstowy....
2. W oknie dialogowym Tworzenie tekst podpisu, któ re zostanie otwarte wpisz tekst
podpisu.
3. W razie potrzeby zmień styl podpisu.
4. Kliknij Zapisz.
5. Umieśćpodpis w wybranym miejscu na stronie.
6. Moż esz zmienićrozmiar podpisu, obró cićgo oraz przesuną
ćw inne miejsce w
dokumencie.
W efekcie podpis tekstowy pojawi się w dokumencie.
Edytowanie podpisów

1. Na pasku narzędzi Narzędzia PDF kliknij

> Inny podpis > Zarzą
dzaj

podpisami....
2. W otwartym oknie dialogowym, któ re zostanie otwarte zaznacz podpis i kliknij przycisk
Edytuj....
Edytowaćmoż na zaró wno podpisy tekstowe jak i graficzne

112

.

3. W otwartym oknie dialogowym zmień parametry swojego podpisu i kliknij Zapisz.
Aby dodaćzmieniony podpis do dokumentu, kliknij przycisk Uż yj i umieśćpodpis w
wybranym miejscu na stronie.
Usuwanie podpisów
Aby usuną
ćpodpis:
· Zaznacz podpis w dokumencie i naciśnij klawisz Del lub
· Kliknij podpis prawym przyciskiem myszy i kliknij opcję Usuń w menu skró tó w.
Aby usuną
ćpodpis z listy dostępnych podpisó w:
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1. Na pasku narzędzi Narzędzia PDF kliknij

> Inny podpis > Zarzą
dzaj podpisami....

2. W otwartym oknie dialogowym wybierz podpis, któ ry chcesz usuną
ći kliknij przycisk Usuń .
Usuwaćmoż na zaró wno podpisy tekstowe jak i graficzne

112

.

Do dokumentu moż na dodaćwięcej niż jeden podpis.

Zdęcia podpisów
W programie ABBYY FineReader do dokumentó w PDF moż na dodawaćzdjęcia podpisó w.

1. Na pasku narzędzi Narzędzia PDF kliknij

> Utwórz podpis z obrazu....

Jeśli masz już utworzone podpisy, wybierz jeden z listy dostępnych podpisó w.
Ewentualnie kliknij Inny podpis > Utwórz podpis z obrazu....
2. W oknie dialogowym Tworzenie podpisu z obrazu kliknij Otwórz obraz, aby wybrać
obraz lub kliknij Wklej obraz ze schowka, aby wkleićpodpis, któ ry aktualnie znajduje się w
schowku.
3. Moż esz zmienićrozmiar swojego podpisu oraz zmienićjego tło na przezroczyste.
4. Kliknij Zapisz.
5. Umieśćpodpis w wybranym miejscu na stronie.
6. Moż esz zmienićrozmiar podpisu, obró cićgo oraz przesuną
ćw inne miejsce w
dokumencie.
W efekcie zdjęcie twojego podpisu pojawi się w dokumencie.
Do dokumentu moż na dodaćdowolnąliczbę podpisó w.
Zdjęcie podpisu moż na edytowaći usuną
ć. Zobacz również : Podpis tekstowy

111

.

Zabezpieczanie dokumentów PDF za pomocąhaseł
Podczas tworzenia dokumentu PDF moż na zdefiniowaćhasła w celu ochrony przed nieuprawnionym
dostępem, edycjąi drukowaniem.
Spis treści rozdziału
· Hasła i uprawnienia

113

· Usuwanie informacji poufnych z dokumentó w PDF

114
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Hasła i uprawnienia
Tworzą
c dokument PDF

115

, moż na zdefiniowaćhasło, aby uniemoż liwićniepowołanym osobom jego

przeglą
danie, edytowanie lub drukowanie. Dokument PDF moż na zabezpieczyćza pomocąHasła
otwarcia i/lub Hasła dostępu.
Jeśli dokument PDF jest zabezpieczony przed nieuprawnionym dostępem, moż na otworzyćgo
dopiero po podaniu Hasła otwarcia zdefiniowanego przez autora dokumentu. Jeśli dokument jest
zabezpieczony przed edycjąi drukowaniem przez niepowołane osoby, działania te sąmoż liwe
wyłą
cznie po podaniu Hasła dostępu zdefiniowanego przez autora. Przy uż yciu Hasła dostępu moż na
takż e otworzyćzabezpieczony dokument PDF.
Aby zabezpieczyćdokument za pomocąhasła, postępuj zgodnie z poniż sząinstrukcją
.

1. Kliknij przycisk

na pasku narzędzi Narzędzia PDF lub kliknij

Narzędzia > Ustawienia zabezpieczeń .
Otworzy się okno dialogowe Ustawienia zabezpieczeń .
2. Jeśli chcesz zabezpieczyćdokument przed nieautoryzowanym otwieraniem, wybierz opcję
Ograniczanie dostępu za pomocąhasła otwarcia dokumentu.
3. Wpisz Hasło otwarcia dokumentu i potwierdź je.
Opcję Ukryj znaki moż na wyłą
czyć. W takim przypadku wpisywane znaki będąwidoczne
na ekranie i nie trzeba będzie wpisywaćhasła drugi raz.
4. Aby uniemoż liwićosobom niepowołanym drukowanie, edytowanie lub kopiowanie
dokumentu, wybierz opcję Ograniczanie moż liwości drukowania i edycji za pomocąhasła
dostępu.
5. Wpisz Hasło dostępu, a następnie je potwierdź.
Hasła otwarcia i dostępu musząbyćod siebie ró ż ne.
6. Z listy rozwijanej Drukowanie wybierz rozdzielczośćdruku swojego dokumentu
7. Z listy rozwijanej Edycja wybierz dozwolone operacje edycji.
8. Jeśli chcesz zezwolićinnym uż ytkownikom na kopiowanie i edytowanie treści swojego
dokumentu, wybierz odpowiednie opcje.
9. Wybierz poziom szyfrowania i składniki, któ re majązostaćzaszyfrowane.
10. Kliknij OK.
Zostanie wyświetlony monit o ponowne potwierdzenie haseł. Moż na zapisaćzmiany w otwartym
dokumencie lub utworzyćnowy dokument.
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Usuwanie informacji poufnych z dokumentów PDF
Za pomocąEdytora PDF moż na usuwaćpoufne informacje z dokumentó w PDF przed ich publikacją
.
Moż na wymazaćzaró wno tekst, jak i grafikę.

1. Na pasku narzędzi Narzędzia PDF kliknij

lub kliknij strzałkę znajdują
cą

się obok tego narzędzia i wybierz opcję Tryb wymazywania.
2. Aby zmienićkolor prostoką
tó w przykrywają
cych wymazany tekst, kliknij jedno z siedmiu
kolorowych pó l na pasku narzędzi albo kliknij strzałkę i wybierz dowolny kolor z palety. Aby
wyświetlićjeszcze więcej koloró w, kliknij Więcej kolorów....

3. Zaznacz tekst i/lub grafikę, któ re chcesz usuną
ć.
W efekcie zaznaczona treśćzostanie usunięta z dokumentu i wszystkie jej wystą
pienia w tekście
zostanązamazane wybranym kolorem.
W programie ABBYY FineReader dane poufne moż na usuwaćtakż e za pomocąfunkcji Szukaj.
1. Otwó rz okno Szukaj.
2. Wpisz tekst, któ ry chcesz znaleźć.
3. Zaznacz wystą
pienia, któ re chcesz wymazać.
4. Kliknij przycisk

.

Wybrany tekst zostanie zamazany w dokumencie i zastą
piony gwiazdkami w obiektach, któ re
znajdująsię poza głó wnątreściątekstowądokumentu (tj. w komentarzach, zakładkach i metadanych).
Moż na usuwaćobiekty i dane spoza treści głó wnej dokumentu (np. komentarze, adnotacje, załą
czniki,
metadane itp.):

1. Kliknij strzałkę znajdują
cąsię obok przycisku

i wybierz pozycję Usuń

obiekty i dane....
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2. W otwartym oknie dialogowym wybierz obiekty i dane do usunięcia, a następnie kliknij
przycisk Zastosuj.

Tworzenie dokumentów PDF
Spis treści rozdziału
· Tworzenie dokumentó w PDF z wybranych stron

115

· Tworzenie plikó w PDF przy uż yciu drukarki wirtualnej

115

Szczegó łowe instrukcje na temat tworzenia dokumentó w PDF z plikó w, skanó w i zdjęćcyfrowych:
Tworzenie dokumentów PDF

24

i Skanowanie do PDF

42

.

Tworzenie dokumentów PDF z wybranych stron
W Edytorze PDF moż na tworzyćdokumenty PDF z wybranych stron.
1. W okienku Strony wybierz strony, z któ rych chcesz utworzyćdokument PDF.
2. Kliknij prawym przyciskiem myszy te strony i kliknij Utwórz dokument PDF z wybranych
stron w menu skró tó w.
3. Utworzony dokument zostanie otwarty w nowym oknie Edytora PDF.

Tworzenie plików PDF przy uż yciu drukarki wirtualnej
Dokumenty PDF moż na tworzyćw każ dej aplikacji, w któ rej moż na wybraćdrukarkę. Uż yta zostanie
aplikacja PDF-XChange 5.0 dla programu ABBYY FineReader 15.
1. Otwó rz dokument, z któ rego chcesz utworzyćplik PDF.
2. Otwó rz okno dialogowe opcji drukowania.
3. Na liście dostępnych drukarek wybierz PDF-XChange 5.0 dla programu ABBYY
FineReader 15.
4. W razie potrzeby kliknij Właściwości... i zmień ustawienia tworzenia dokumentu PDF.
5. Kliknij Drukuj, aby rozpoczą
ćtworzenie dokumentu PDF.
6. W oknie dialogowym, któ re zostanie otwarte moż na zmienićnazwę i lokalizację pliku,
otworzyćzapisany dokument do przejrzenia oraz wysłaćdokument na wybrany adres email. Moż na takż e dodaćtworzony dokument PDF do istnieją
cego dokumentu PDF,
wybierają
c opcję Dodaj pliki do dokumentu PDF.
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Zapisywanie i eksportowanie dokumentów PDF
W Edytorze PDF dokumenty PDF moż na zapisywać, drukowaći wysyłaćpocztąelektronicznąlub
przekazywaćje do Edytora OCR w celu dalszego przetworzenia.
Spis treści rozdziału
· Zapisywanie dokumentó w PDF
· Zapisywanie w formacie PDF/A

117

118

· Zapisywanie w innych formatach

120

· Zmniejszanie rozmiaru dokumentó w PDF

121

· Wysyłanie dokumentó w PDF do Edytora OCR

122

· Wysyłanie dokumentó w PDF pocztąelektroniczną122
· Drukowanie dokumentó w PDF

123
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Zapisywanie dokumentów PDF
W Edytorze PDF moż na zapisywaćcałe dokumenty PDF i tylko wybrane strony. Dostępne sąró ż ne
opcje zapisywania.
· Aby zapisaćzmiany wprowadzone w bież ą
cym dokumencie PDF, kliknij Plik > Zapisz.
Ewentualnie kliknij

na głó wnym pasku narzędzi.

· Aby zapisaćbież ą
cy dokument PDF pod innąnazwąlub w innym folderze, kliknij Plik >
Zapisz jako > Dokument PDF.... Ewentualnie kliknij

na głó wnym pasku

narzędzi, a następnie kliknij Dokument PDF....
· Aby zapisaćdokument jako dokument PDF umoż liwiają
cy zaznaczanie, kopiowanie i
edytowanie treści, kliknij Plik > Zapisz jako > Dokument PDF z moż liwością
przeszukiwania. Ewentualnie kliknij Zapisz jako na głó wnym pasku narzędzi, a następnie
kliknij Dokument PDF z moż liwościąprzeszukiwania.
W efekcie dokument PDF zostanie przekonwertowany na przeszukiwalny dokument PDF przy
uż yciu aktualnie wybranych opcji zapisywania. Aby zmienićopcje zapisywania, kliknij przycisk
Opcje... w oknie dialogowym zapisywania i wybierz ż ą
dane opcje zapisywania w zakładce
PDF

232

.

· Aby zapisaćdokument PDF bez warstwy tekstowej (takich dokumentó w PDF nie moż na
przeszukiwać, a ich treści nie moż na zaznaczać, kopiowaćani edytować), kliknij Plik > Zapisz
jako > Dokument PDF zawierają
cy tylko obrazy. Ewentualnie kliknij Zapisz jako na
głó wnym pasku narzędzi, a następnie kliknij Dokument PDF zawierają
cy tylko obrazy.
W efekcie dokument PDF zostanie przekonwertowany na dokument PDF zawierają
cy tylko
obrazy przy uż yciu aktualnie wybranych opcji zapisywania. Aby zmienićopcje zapisywania,
kliknij przycisk Opcje... w oknie dialogowym zapisywania i wybierz ż ą
dane opcje
zapisywania w zakładce PDF

232

.

Aby przekonwertowaćtylko niektó re strony dokumentu, w okienku Strony wybierz strony,
któ re chcesz zapisaći kliknij opcję Zapisz jako w menu skró tó w.
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Zapisywanie w formacie PDF/A
W Edytorze PDF moż na zapisywaćdokumenty w formacie PDF/A przeznaczonym do długotrwałego
przechowywania.
Dokumenty PDF/A zawierająwszystkie informacje potrzebne do ich poprawnego wyświetlania:
· Wszystkie czcionki sąosadzone w dokumencie (z wyją
tkiem tekstu niewidocznego).
· Uż ywane sątylko czcionki, któ re moż na osadzaćw dokumentach.
· Kolory sąwyświetlane poprawnie niezależ nie od urzą
dzenia.
· Metadane dokumentu spełniająwymagania odpowiednich norm.
Następują
ce typy treści nie sąobsługiwane:
· audio, wideo i obiekty 3D
· skrypty
· szyfrowanie
· odnośniki do treści zewnętrznej
· treśćchroniona prawem autorskim (np. LZW).
Aby zapisaćdokument w formacie PDF/A:

1. Kliknij Plik > Zapisz jako > Dokument PDF.... Ewentualnie kliknij przycisk
na głó wnym pasku narzędzi i kliknij opcję Dokument PDF....
2. W otwartym oknie dialogowym podaj nazwę i lokalizację swojego dokumentu.
3. Wybierz Utwórz dokument PDF/A i wybierz wersję formatu PDF/A z

118

listy rozwijanej.

4. Kliknij Zapisz.
Dokumenty zgodne z formatem PDF/A moż na tworzyćz ró ż nych formató w. Zobacz również :
Tworzenie dokumentów PDF

24

.

Wersje formatu PDF/A
PDF/A-1

PDF/A-2

PDF/A-3

B, A

B, A, U

B, A, U
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· 2005: PDF/A-1 bazuje na formacie PDF 1.4 i obsługuje następują
ce funkcje:
o A — dostępny — dodatkowe wymogi dotyczą
ce dokumentu (znaczniki)
o B — podstawowy — podstawowy poziom zgodności
ISO 19005-1:2005 (Cor 1: 2007, Cor 2: 2011).
· 2011: PDF/A-2 bazuje na formacie PDF 1.7 i obsługuje dodatkowe funkcje:
o U — Unicode
o kompresja JPEG2000
o przezroczystość
o załą
czniki PDF/A
o podpisy cyfrowe
ISO 19005-2:2011.
· 2012: PDF/A-3 obsługuje dodatkowe funkcje:
o załą
czniki plikowe w dowolnym formacie
ISO 19005-3:2012.
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Zapisywanie w innych formatach
W Edytorze PDF całe dokumenty PDF i wybrane strony moż na zapisywaćw ró ż nych formatach:
Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, HTML, graficznych i wielu innych.

1. Kliknij Plik > Zapisz jako i kliknij wybrany format. Ewentualnie kliknij

i

kliknij wybrany format.
2. W otwartym oknie dialogowym podaj nazwę i lokalizację swojego dokumentu.
3. Rozwiń listę znajdują
cąsię obok Opcje pliku i wskaż , czy chcesz utworzyćjeden plik ze
wszystkich stron, czy osobny plik dla każ dej strony.
4. Kliknij Zapisz.
5. W efekcie dokument PDF zostanie przekonwertowany na wybrany format przy uż yciu
aktualnie wybranych opcji zapisywania.
Aby zmienićopcje zapisywania, kliknij przycisk Opcje... w oknie dialogowym zapisywania i
wybierz ż ą
dane opcje zapisywania. Ewentualnie kliknij Narzędzia > Opcje... > Nastavení
formátu

232

. Zostanie otwarte okno dialogowe z wyświetlonąkartąwybranego formatu.

Aby przekonwertowaćtylko niektó re strony dokumentu, w okienku Strony wybierz strony
przeznaczone konwersji i kliknij je prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij Zapisz jako w
menu skró tó w, po czym kliknij format wyjściowy.
Pliki PDF i obrazy moż na konwertowaćna dokumenty w ró ż nych formatach. Zobacz również :
Tworzenie dokumentów Microsoft Word
formaty

30

26

, Tworzenie dokumentów Microsoft Excel

28

oraz Inne

.
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Zmniejszanie rozmiaru dokumentów PDF
Dokumenty PDF zawierają
ce obrazy stron lub liczne ilustracje mogąbyćbardzo duż e. Za pomocą
Edytora PDF moż na zmniejszyćrozmiar takich dokumentó w.
1. Kliknij Plik > Zmniejsz rozmiar pliku....
2. W otwartym oknie dialogowym będądostępne następują
ce opcje:
· Jakośćobrazu — Wybierz tę opcję, jeśli chcesz zmniejszyćrozmiar pliku kosztem jakości
znajdują
cych się w nim obrazó w.
· Zastosuj kompresję MRC (określ języki rozpoznawania poniż ej) — Wybierz tę opcję,
jeśli chcesz zastosowaćdo rozpoznanych stron kompresję MRC, aby istotnie zmniejszyć
rozmiar pliku i jednocześnie zachowaćwizualnąjakośćobrazó w.
· Języki OCR — Upewnij się, ż ę wybrano odpowiednie języki OCR.
3. Kliknij Zastosuj.
Skompresowany dokument zostanie otwarty w nowym oknie.
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Wysyłanie dokumentów PDF do Edytora OCR
Edytor PDF zawiera funkcję wysyłania dokumentó w PDF do Edytora OCR

124

, w któ rym moż na rysować

obszary rozpoznawania, sprawdzaćrozpoznany tekst, uczyćprogram rozpoznawania
niestandardowych czcionek i znakó w oraz korzystaćz wielu innych zaawansowanych funkcji programu
ABBYY FineReader.
· Aby wysłaćdokument PDF do Edytora OCR, kliknij strzałkę znajdują
cąsię obok przycisku
i kliknij Rozpoznaj i zweryfikuj w edytorze OCR.
· Aby wysłaćtylko kilka stron dokumentu do Edytora OCR, w okienku Strony wybierz strony
przeznaczone do wysłania, kliknij je prawym przyciskiem myszy i kliknij Wyślij wybrane
strony do edytora OCR w menu skró tó w.
Podczas wysyłania dokumentu do Edytora OCR, zostanąutracone niektó re z następują
cych
obiektó w dokumentu:
· załą
czniki
· zakładki
· komentarze
· adnotacje
Po zakończeniu pracy w Edytorze OCR dokument moż na wysłaćz powrotem do Edytora PDF.
W tym celu kliknij strzałkę obok przycisku

i kliknij Wyślij do edytora PDF.

Ewentualnie kliknij Plik > Wyślij do > Edytor PDF....

Wysyłanie dokumentów PDF pocztąelektroniczną
Edytor PDF zawiera funkcję wysyłania dokumentó w PDF pocztąelektroniczną
.

1. Kliknij przycisk

na głó wnym pasku narzędzi lub kliknij Plik > E-mail....

2. W razie potrzeby w oknie dialogowym, któ re zostanie otwarte zmień nazwę dokumentu.
3. Wskaż strony, któ re chcesz wysłaćpocztąelektroniczną
.
4. Kliknij Utwórz wiadomośće-mail.
Zostanie utworzona wiadomośće-mail, a dokument PDF zostanie dodany do niej w postaci
załą
cznika. Wpisz adres odbiorcy i wyślij wiadomość.
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Drukowanie dokumentów PDF
Przy uż yciu Edytora PDF moż na drukowaćdokumenty PDF. Przed rozpoczęciem drukowania należ y
upewnićsię, ż e komputer jest podłą
czony do drukarki lokalnej lub sieciowej i ż e zainstalowany jest
sterownik drukarki.

1. Kliknij przycisk

na głó wnym pasku narzędzi lub kliknij Plik > Drukuj....

2. W otwartym oknie dialogowym zdefiniuj ustawienia drukowania:
· Drukarka — Wybierz jedno z dostępnych urzą
dzeń drukują
cych.
· Liczba kopii — Podaj liczbę kopii wydruku.
· Strony do wydrukowania — Wskaż , któ re strony majązostaćwydrukowane (moż esz
wybraćwszystkie strony, konkretne strony lub przedział stron).
· Ustawienia strony — Określ rozmiar i orientację papieru.
· Skalowanie i pozycja — Określ ile stron dokumentu ma się mieścićna jednej stronie
wydruku oraz zdefiniuj inne ustawienia drukowania, takie jak skalowanie obrazu i
drukowanie dwustronne.
· Czarno-biały — Wybierz tę opcję, jeśli chcesz wydrukowaćdokument czarno-biały.
· Drukuj do pliku — Wybierz tę opcję, jeśli wszystkie strony dokumentu chcesz zapisaćw
pliku.
· Drukuj adnotacje i znaczniki — Wybierz tę opcję, jeśli chcesz wydrukowaćkomentarze.
3. Kliknij Drukuj.
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Edytor OCR
Edytor OCR wykorzystuje zaawansowanątechnologię optycznego rozpoznawania tekstu do konwersji
skanó w dokumentó w, plikó w PDF i plikó w obrazó w (w tym zdjęćcyfrowych) do formató w
edytowalnych.
W Edytorze OCR moż na rysowaćobszary OCR, sprawdzaćrozpoznany tekst, uczyćprogram
rozpoznawania niestandardowych znakó w i czcionek, jak ró wnież uż ywaćinnych zaawansowanych
narzędzi, pozwalają
cych osią
gną
ćnajlepsząjakośćOCR.
Spis treści rozdziału
· Uruchamianie Edytora OCR
· Interfejs Edytora OCR
· Źró dła dokumentó w

280

126

130

· Rozpoznawanie dokumentó w

133

· Ulepszanie wynikó w rozpoznawania OCR
· Sprawdzanie i edycja tekstu

140

163

· Kopiowanie tekstu, tabel i obrazkó w z dokumentó w PDF
· Zapisywanie wynikó w OCR

62

172
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Uruchamianie Edytora OCR
Edytor OCR moż na uruchomićna kilka sposobó w:
· W polu Nowe zadanie kliknij:
o Nowe zadanie

15

> Otwórz > Otwórz w edytorze OCR

o lub Nowe zadanie > Narzędzia > Edytor OCR
o lub Nowe zadanie > Plik > Otwórz w edytorze OCR...
· W Edytorze PDF kliknij:
o Edytor PDF

52

> Narzędzia > Edytor OCR.

· Otwó rz menu startowe Windows i kliknij ABBYY FineReader 15 > Edytor OCR ABBYY
FineReader 15 (lub kliknij "Start"

> Wszystkie aplikacje > ABBYY FineReader 15 >

Edytor OCR ABBYY FineReader 15 w Windows 10).
Wskazówka. Moż esz ustawićEdytor OCR tak, aby po uruchomieniu otwierał ostatnio uż ywany
projekt albo tworzył nowy projekt. W tym celu kliknij Nowe zadanie > Opcje > Ogólne i wybierz
Otwórz nowy projekt OCR lub Otwórz ostatnio uż ywany projekt OCR.
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Interfejs Edytora OCR
W oknie Edytora OCR wyświetla się aktualny projekt OCR. Więcej informacji na temat pracy z
projektami OCR znajduje się w punkcie Projekty OCR

134

.

· Pasek Strony pokazuje strony zawarte w projekcie OCR. Dostępne sądwa tryby widoku
strony: miniatury (przedstawione powyż ej) oraz szczegó ły, w któ rych widnieje lista stron
dokumentu i ich właściwości. Aby przełą
czyćwidok strony, kliknj prawym przyciskiem myszy
w dowolnym miejscu w oknie Strony i wybierz Okno nawigacji > Miniatury lub Okno
nawigacji > Szczegóły. Ewentualnie moż na skorzystaćz Widok menu w gó rnej części okna
Edytora OCR.
· Opcja Obraz W oknie Obraz wyświetlany jest obraz bież ą
cej strony. Tutaj moż na edytować
obszary rozpoznawania

144

i zmieniaćwłaściwości obszaru

148

.

· Opcja Tekst W oknie Tekst wyświetlany jest rozpoznany tekst. Moż na w nim sprawdzić
pisownię i edytowaćrozpoznany tekst.
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· Pasek Powiększenie wyświetla powiększony obraz bież ą
cego wiersza tekstu lub inny
aktualnie edytowany obszar obrazu. W oknie Obraz moż na zobaczyćcałąstronę, natomiast
w oknie Powiększenie moż na dokładniej przyjrzećsię niektó rym fragmentom obrazu, aby
np. poró wnaćobraz danego znaku z jego rozpoznanym odpowiednikiem w oknie Tekst. Aby
zwiększyćlub zmniejszyćobraz, należ y skorzystaćz

przyciskó w

kontrolnych w dolnej części okna.

Paski narzędzi
W Edytorze OCR istnieje kilka paskó w narzędzi. Przyciski paskó w narzędzi zapewniająłatwy dostęp
do poleceń programu. Te same polecenia moż na wywołaćnaciskają
c odpowiadają
ce im skró ty
klawiszowe

291

.

Pasek Główny pasek narzędzi jest wyposaż ony w zestaw przyciskó w reprezentują
cych najczęściej
wykonywane operacje. Za pomocątych przyciskó w moż na otworzyćdokument, zeskanowaćstronę,
otworzyćobraz, rozpoznaćstrony i zapisaćwyniki. Głó wnego paska narzędzi nie moż na dostosować
indywidualnie do preferencji uż ytkownika.

Pasek Pasek szybkiego dostępu jest konfigurowalny i zawiera przyciski najczęściej uż ywane przez
uż ytkownika. Ten pasek narzędzi jest domyślnie ukryty. Aby go wyświetlić, kliknij Widok > Paski
narzędzi i wybierz Pasek szybkiego dostępu. Ewentualnie kliknij prawym przyciskiem myszy w
dowolnym miejscu na głó wnym pasku narzędzi i wybierz Pasek szybkiego dostępu.

Aby dostosowaćPasek szybkiego dostępu:
1. Kliknij Widok > Dostosuj... aby otworzyćokno dialogowe Dostosuj pasek narzędzi i
skróty klawiszowe.
2. Na karcie Paski narzędzi wybierz kategorię z listy rozwijanej Kategorie.
Zestaw poleceń dostępnych na liście Polecenia zostanie odpowiednio zmieniony.
Polecenia sąuporzą
dkowane w taki sam sposó b, jak w menu głó wnym.
3. Z listy Polecenia wybierz polecenie i kliknij >>, aby dodaćje do Pasek szybkiego dostępu
lub kliknij <<, aby je usuną
ć.
4. Kliknij OK, aby zapisaćzmiany.
5. W celu przywró cenia Pasek szybkiego dostępu stanu domyślnego, kliknij przycisk Resetuj
wszystkie.
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Paski narzędzi w oknach Strony, Obraz, i Tekst zawierająprzyciski dla poleceń stosowanych w
stosunku do obiektó w, któ re mogązostaćwyświetlone w danym oknie:

W okienku Ostrzeż enia wyświetlane sąostrzeż enia i komunikaty o błędach.

Aby wyświetlićokienko Ostrzeż enia, kliknij Widok >
Pokaż ostrzeż enia
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lub kliknij przycisk

w dolnym lewym naroż niku okna Edytora OCR.

Ostrzeż enia i komunikaty o błędach sąwyświetlane dla strony, któ ra jest aktualnie wybrana w oknie
Strony. Do przewijania ostrzeż eń i komunikató w o błędach oraz usuwania niechcianych komunikató w
służ ąprzyciski

.

Dostosowanie obszaru roboczego Edytora OCR
· Nieuż ywane okna moż na tymczasowo ukryć. Aby wyświetlić/ukryćokna, skorzystaj z Widok
menu lub następują
cych skró tó w klawiszowych:
· F5 — wyświetla lub ukrywa okna Strony.
· F6 — wyświetla lub ukrywa okna Obraz.
· F7 — wyświetla lub ukrywa okna Obraz i Tekst.
· F8 — wyświetla lub ukrywa okna Tekst.
· Ctrl+F5 — wyświetla lub ukrywa okna Powiększenie.
· Aby zmienićrozmiar okna, naprowadź kursor myszy na jednąz krawędzi okna, aż pojawi się
dwukierunkowa strzałka, i przecią
gnij krawędź w ż ą
danym kierunku.
· Aby zmienićpołoż enie okienka Strony lub Powiększenie, skorzystaj z menu Widok lub z
menu skró tó w tego okna.
· Aby wyświetlićlub ukryćOstrzeż enia, kliknij Widok i wybierz lub wyczyśćelement Pokaż
ostrzeż enia.
· Aby wyświetlićlub ukryćpasek Właściwości na dole okna Obraz lub Tekst, wybierz lub
wyczyśćWłaściwości pole w menu kontekstowym tego okna lub kliknij przycisk

.

· Niektó re właściwości okna moż na dostosowaćdo swoich potrzeb w zakładce Obszary i
Tekst

230

okna dialogowego Opcje.

Wszystkie strony bież ą
cego projektu OCR sąwyświetlone w oknie Strony. Dostępne sądwa widoki
stron.
Aby zmienićsposó b wyświetlania stron w oknie Strony:

· Za pomocąprzyciskó w

i

w oknie Strony.

· Kliknij Widok > Okno nawigacji.
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· Kliknij prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu w okienku Strony, kliknij Okno
nawigacji w menu kontekstowym, a następnie wybierz ż ą
danąpozycję.
Aby otworzyćstronę, kliknij dwukrotnie jej miniaturę w polu Strony. (w Miniatury widoku) lub kliknij
dwukrotnie jej numer (w Szczegóły widoku). Obraz wybranej strony wyświetli się w oknie Obraz. Jeśli
ta strona została już rozpoznana, rozpoznany tekst pojawi się w oknie Tekst.

Źródła dokumentów
Po uruchomieniu Edytora OCR należ y otworzyćplik obrazu lub dokument PDF. W tym rozdziale
zawarto instrukcje dotyczą
ce sposobó w uzyskiwania obrazó w i dokumentó w PDF do przetworzenia w
Edytorze OCR.
Spis treści rozdziału
· Otwieranie obrazó w i plikó w PDF

131

· Skanowanie dokumentó w papierowych

219

Jakośćrozpoznawania OCR zależ y od jakości obrazu oraz dokumentó w PDF otwartych w programie
ABBYY FineReader. Informacje dotyczą
ce skanowania i fotografowania dokumentó w oraz usuwania
typowych usterek ze skanó w i fotografii znajdująsię w punkcie Opcje przetwarzania obrazu 260 i
Ręczna edycja obrazów

141

.
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Otwieranie obrazów i plików PDF
W programie ABBYY FineReader moż na otwieraćpliki PDF i pliki obrazó w w dowolnym z
obsługiwanych formató w

254

.

Aby otworzyćobraz lub plik PDF, wykonaj następują
ce czynności:

1. W Edytorze OCR kliknij

na pasku narzędzi lub kliknij Plik > Otwórz obraz....

2. W oknie dialogowym, któ re zostanie otwarte, wybierz jeden lub więcej plikó w obrazó w lub
plikó w PDF.
3. Jeśli wybierzesz plik wielostronicowy, moż esz określićprzedział stron do otwarcia.
4. Wybierz Automatycznie przetwarzaj obrazy stron w miarę dodawania jeśli chcesz, aby
obraz był przetwarzany automatycznie.
Wskazówka. Moż esz określić, jakie działania program powinien przeprowadzićna obrazie, np. jakie
defekty obrazu powinny zostaćnaprawione lub czy dokument powinien zostaćprzeanalizowany i
rozpoznany w sposó b automatyczny. Aby określićopcje przetwarzania obrazu, kliknij przycisk
Opcje.... Patrz Opcje przetwarzania obrazu

260

, gdzie znajdująsię szczegó łowe informacje.

Jeśli przy otwieraniu nowych stron jest już otwarty projekt OCR, wybrane strony zostanądodane na
końcu tego projektu. Jeśli aktualnie nie jest otwarty ż aden projekt OCR, z wybranych stron zostanie
utworzony nowy projekt.
Więcej informacji na temat pracy ze stronami i projektami OCR znajduje się w punkcie Projekty
OCR

134

.

Dostęp do niektó rych plikó w PDF moż e byćograniczony przez autora. Takie ograniczenia obejmują
ochronę hasłem albo ograniczenia zwią
zane z otwieraniem dokumentu lub kopiowaniem jego treści.
Przy otwieraniu takich plikó w program ABBYY FineReader moż e zaż ą
daćhasła.

131

ABBYY® FineReader 15 Podręcznik uż ytkownika

Skanowanie dokumentów papierowych
Aby zeskanowaćdokument:

1. W Edytorze OCR kliknij

na pasku narzędzi lub kliknij Plik > Skanuj strony....

2. Wybierz urzą
dzenie skanują
ce i określ parametry skanowania

219

.

3. Kliknij przycisk Podglą
d lub kliknij w dowolnym miejscu w obszarze obrazu.
4. Przejrzyj obraz. Jeśli nie jest zadowalają
cy, zmień ustawienia skanowania i kliknij przycisk
Podglą
d ponownie.
5. Kliknij Ustawienia... i określ opcje przetwarzania obrazu

228

.

Opcje te determinująwyglą
d i właściwości dokumentu wynikowego.
6. Kliknij Skanuj.
7. Po zakończeniu skanowania pojawi się okno dialogowe z następują
cymi dwiema opcjami:

· Kliknij Skanuj więcej jeśli chcesz zeskanowaćwięcej stron, wykorzystują
c aktualne
ustawienia skanowania.
· Kliknij Podglą
d jeśli chcesz zobaczyćzeskanowanąstronę.
· Kliknij

aby zamkną
ćokno dialogowe.

8. Jeśli podczas skanowania nowych stron jest już otwarty projekt OCR, zeskanowane strony
zostanądodane na końcu tego projektu. Jeśli aktualnie nie jest otwarty ż aden projekt OCR,
zostanie utworzony nowy z zeskanowanych stron.
Patrz Wskazówki na temat skanowania

219

, gdzie znajdująsię wskazó wki dotyczą
ce wyboru

optymalnych ustawień skanowania.
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Rozpoznawanie dokumentów
Program ABBYY FineReader wykorzystuje technologię optycznego rozpoznawania tekstu (OCR) do
konwertowania obrazó w dokumentó w na edytowalny tekst. Przed wykonaniem rozpoznawania OCR
program analizuje strukturę całego dokumentu i wykrywa obszary zawierają
ce tekst, kody kreskowe,
obrazy i tabele. Pamiętaj, aby w celu uzyskania jak najlepszych wynikó w OCR wybraćprawidłowy
język OCR

257

, tryb rozpoznawania

263

oraz typ druku

258

.

Obrazy znajdują
ce się w projekcie OCR sądomyślnie rozpoznawane w sposó b automatyczny z
wykorzystaniem ustawień aktualnie wybranych w programie.
Wskazówka. Moż na wyłą
czyćwykonywanie analizy automatycznej i rozpoznawania OCR w
odniesieniu do nowych obrazó w na karcie Przetwarzanie obrazów

okna dialogowego Opcje

228

(kliknij Narzędzia > Opcje... aby otworzyćto okno dialogowe).
W niektó rych przypadkach proces rozpoznawania OCR trzeba zaczą
ćręcznie. Moż e to byćkonieczne
np. w przypadku wyłą
czenia automatycznego rozpoznawania OCR, ręcznego rysowania obszaró w na
obrazie lub zmiany dowolnego z następują
cych parametró w w Opcje

228

oknie dialogowym:

· język OCR w zakładce Języki tab
· opcje OCR w OCR zakładce
· czcionki do zastosowania w OCR zakładce
Aby ręcznie uruchomićproces rozpoznawania OCR:

· Kliknij przycisk

na głó wnym pasku narzędzi lub

· Kliknij Rozpoznaj > Rozpoznaj wszystkie strony.
Wskazówka. Aby rozpoznaćwybrany obszar lub stronę, posłuż się narzędziem Obszar lub
Rozpoznaj menu albo kliknij obszar lub stronę prawym przyciskiem myszy, aby wywołaćmenu
kontekstowe.
Zobacz również : :
· Opcje OCR

263

· Właściwości dokumentu, któ re należ y uwzględnićprzed rozpoczęciem rozpoznawania
OCR

257

· Edytowanie obszaró w

144

· Ulepszanie wynikó w rozpoznawania OCR

140
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Projekty OCR
Podczas pracy z programem uż ytkownik moż e zapisaćtymczasowe rezultaty w projekcie OCR

285

, aby

wznowićpracę od miejsca, w któ rym skończył. Projekt OCR zawiera obrazy źró dłowe, rozpoznany
tekst z obrazó w, ustawienia programu, wzorce

285

uż ytkownika oraz języki lub grupy językó w

utworzone przez uż ytkownika.
W tej części omó wione sąnastępują
ce tematy:
· Otwieranie poprzednio zapisanego projektu OCR

134

· Uż ywanie ustawień z wcześniejszych wersji programu ABBYY FineReader
· Dodawanie obrazó w do projektu OCR
· Usuwanie stron z projektu OCR
· Zapisywanie projektu OCR
· Zamykanie projektu OCR

135

135

135

135

136

· Dzielenie projektu OCR na kilka projektó w
· Zmiana kolejności stron w projekcie OCR
· Praca z metadanymi dokumentu
· Praca z wzorcami i językami

136

136

137

138

Otwieranie projektu OCR
Po uruchomieniu Edytora OCR domyślnie zostanie utworzony nowy projekt OCR. Moż na pracowaćna
tym nowym projekcie OCR albo otworzyćistnieją
cy projekt.
Aby otworzyćistnieją
cy projekt OCR:
1. Kliknij Plik > Otwórz projekt OCR....
2. W otwartym oknie dialogowym wybierz projekt OCR, któ ry chcesz otworzyć.
Jeśli otworzysz projekt OCR utworzony w starszej wersji programu, ABBYY FineReader spró buje go
przekonwertowaćna nowy format stosowany w aktualnej wersji programu. Tej konwersji nie moż na
cofną
ć, dlatego zostanie wyświetlony monit o zapisanie projektu OCR pod innąnazwą
. Rozpoznany
tekst ze starego projektu nie zostanie przeniesiony do nowego projektu. Aby rozpoznaćstrony w
projekcie OCR, kliknij

.

Wskazówka. Jeśli chcesz, aby ostatnio uż ywany projekt OCR został otwarty z chwiląuruchomienia
Edytora OCR, wybierz Otwórz ostatnio uż ywany projekt OCR na karcie Ogólne okna dialogowego
Opcje (kliknij Narzędzia > Opcje... aby otworzyćto okno dialogowe).
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Moż na też klikną
ćprawym przyciskiem myszy na projekcie OCR w Eksploratorze Windows i wybrać
Otwórz projekt OCR w programie ABBYY FineReader 15. Projekty OCR sąoznaczone ikoną

.

Uż ywanie ustawień z wcześniejszych wersji programu ABBYY FineReader
Program ABBYY FineReader umoż liwia zaimportowanie słownikó w uż ytkownika i ustawień z plikó w
utworzonych przez wcześniejsze wersje programu.
Aby korzystaćze słownikó w utworzonych w wersjach programu ABBYY FineReader 10, 11 lub 12:
1. Kliknij Narzędzia > Przeglą
daj słowniki....
2. W polu Słowniki uż ytkownika wybierz język słownika i kliknij Przeglą
daj....
3. W oknie dialogowym Słownik dla ... kliknij Importuj... i określ ścież kę do słownika.
4. Wybierz plik słownika i kliknij Otwórz.
Dodawanie obrazów do projektu OCR
1. Kliknij Plik > Otwórz obraz....
2. W oknie dialogowym, któ re zostanie otwarte, wybierz jeden lub więcej obrazó w i kliknij
Otwórz. Obrazy zostanązałą
czone na końcu otwartego projektu OCR, a ich kopie zostaną
zapisane w folderze projektu OCR.
Moż na też klikną
ćprawym przyciskiem myszy obrazy w Eksploratorze Windows i wybraćKonwertuj
za pomocąprogramu ABBYY FineReader 15 > Otwórz w edytorze OCR w menu skró tó w. Wybrane
pliki zostanądodane do nowego projektu OCR.
Moż na też dodaćskany dokumentó w. Zobacz również : Skanowanie dokumentów papierowych 132 .
Usuwanie stron z projektu OCR
· W polu Strony wybierz stronę i kliknij Usuń , lub
· Kliknij Edytuj > Usuń strony... lub
· Kliknij prawym przyciskiem myszy w okienku Strony i wybierz Usuń ... w menu skró tó w
W okienku moż na wybraći usuną
ćwięcej niż jednąstronę Strony.
Zapisywanie projektu OCR
1. Kliknij Plik > Zapisz projekt OCR....
2. W oknie dialogowym, któ re zostanie otwarte, wprowadź nazwę swojego projektu OCR i
określ folder, w któ rym projekt ma zostaćzapisany.
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Po zapisaniu projektu OCR zostanązapisane nie tylko obrazy stron i rozpoznany tekst, ale ró wnież
wszelkie wzorce i języki utworzone podczas pracy z projektem.
Zamykanie projektu OCR
· Aby zamkną
ćprojekt OCR, kliknij Plik > Zamknij.
Dzielenie projektu OCR na kilka projektów
Podczas przetwarzania duż ej liczby wielostronicowych dokumentó w często najlepszym rozwią
zaniem
jest zeskanowanie najpierw wszystkich dokumentó w, a dopiero potem przeanalizowanie i
rozpoznanie ich zawartości. Jednak, aby prawidłowo zachowaćoryginalne formatowanie każ dego
dokumentu papierowego, program ABBYY FineReader musi przetworzyćkaż dy dokument jako
osobny projekt OCR. Program ABBYY FineReader zawiera narzędzia do grupowania zeskanowanych
stron w osobnych projektach OCR.
Aby podzielićprojekt OCR:
1. Kliknij prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu w okienku Strony i wybierz
Przenieśstrony do nowego projektu OCR... w menu skró tó w.
2. W oknie dialogowym, któ re zostanie wyświetlone, utwó rz ż ą
danąliczbę projektó w OCR
klikają
c przycisk Dodaj nowy projekt OCR.
3. Przenieśstrony z okienka Strony do innego projektu OCR przy pomocy jednej z
następują
cych metod:
· Wybierz strony i przecią
gnij je za pomocąmyszy.
Strony moż na przenosićmiędzy dokumentami takż e metodąprzecią
gania i
upuszczania.
· Za pomocąprzyciskó w Przenieśi Przywróć. Przycisk Przenieśsłuż y do przenoszenia
stron do bież ą
cego projektu.
· Naciśnij klawisze Ctrl+Strzałka w prawo, aby przenieśćwybrane strony z okienka
Strony do bież ą
cego projektu OCR lub naciśnij Ctrl+Strzałka w lewo lub Usuń , aby
przenieśćstrony z powrotem do oryginalnego projektu.
4. Po zakończeniu kliknij Utwórz aby utworzyćnowy projekt OCR lub Utwórz wszystkie aby
utworzyćwszystkie projekty za jednym razem.
Wskazówka. Moż na takż e przecią
gną
ćwybrane strony z okienka Strony do nowej instancji Edytora
OCR. Wybrane strony zostanązałą
czone na końcu projektu OCR.
Zmiana kolejności stron w projekcie OCR
1. W polu Strony wybierz jednąlub więcej stron.
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2. Kliknij prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu w okienku Strony i wybierz Zmień
kolejnośćstron... w menu skró tó w.
3. W oknie dialogowym Zmiana kolejności stron wybierz jednąz następują
cych alternatyw:
· Zmień kolejnośćstron (nie moż na cofną
ć)
Ta opcja powoduje zmianę całej numeracji stron po kolei, począ
wszy od wybranej
strony.
· Przywróćoryginalnąkolejnośćstron po skanowaniu dwustronnym
Ta opcja przywraca oryginalnąnumerację stron dokumentu dwustronnego. Ta opcja jest
przydatna, jeśli uż yty został skaner z automatycznym podajnikiem i najpierw
zeskanowano strony nieparzyste, a następnie strony parzyste. Moż na wybrać
numerowanie normalne i odwrotne stron parzystych.
Ta opcja działa wyłą
cznie w przypadku wybrania trzech lub więcej kolejno
numerowanych stron.
· Zamień strony ksią
ż ki
Ta opcja jest przydatna w przypadku skanowania ksią
ż ki napisanej w języku z pisownią
od lewej strony do prawej i dzielenia stron są
siadują
cych, gdy nie określono poprawnie
języka.
Ta opcja działa wyłą
cznie, gdy wybrano dwie lub więcej kolejno numerowanych stron
i co najmniej dwie z nich sąstronami są
siadują
cymi.
Aby anulowaćtę operację, wybierz Cofnij ostatniąoperację.
4. Kliknij OK.
Strony w okienku Strony zostanąprzestawione zgodnie z ich nowąnumeracją
.
W widoku Miniatury moż na zmieniaćnumerację stron poprzez zwyczajne przecią
ganie wybranych
stron na ż ą
dane miejsce w projekcie OCR.
Metadane
Metadane dokumentu zawierająszczegó łowe informacje o dokumencie, np. nazwisko autora, temat i
słowa kluczowe. Metadane dokumentu moż na wykorzystaćdo sortowania plikó w oraz zmiany
właściwości dokumentu. Dokumenty moż na ró wnież przeszukiwaćwedług metadanych.
W procesie rozpoznawania dokumentó w PDF i niektó rych typó w plikó w graficznych, program ABBYY
FineReader eksportuje metadane dokumentu źró dłowego. W razie potrzeby metadane moż na
edytować.
Aby dodaćlub zmodyfikowaćmetadane dokumentu:
1. Otwó rz kartę Nastaveníformátu

232

okna dialogowego Opcje (kliknij Narzędzia > Opcje...

aby otworzyćto okno dialogowe).
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2. Kliknij przycisk Edytuj metadane... i w otwartym oknie dialogowym wprowadź nazwę, dane
autora, temat dokumentu oraz słowa kluczowe.
3. Kliknij OK.
Praca z wzorcami i językami
Moż na zapisaći wczytaćustawienia wzorcó w i językó w.
Więcej informacji na temat wzorcó w — zob. Jeśli dokument zawiera niestandardowe czcionki

156

.

Więcej informacji na temat językó w uż ytkownika — zob. Jeśli program nie rozpoznał niektórych
znaków

160

.

Aby zapisaćwzorce i języki w pliku:
1. Otwó rz kartę OCR okna dialogowego Opcje (kliknij Narzędzia > Opcje... aby otworzyćto
okno dialogowe).
2. Kliknij przycisk Zapisz wzorce i języki uż ytkownika...
3. W otwartym oknie dialogowym wpisz nazwę swojego pliku i kliknij Zapisz.
W pliku zostanie zapisana ścież ka do folderu zawierają
cego języki, grupy językowe, słowniki i wzorce
uż ytkownika.
Aby wczytaćwzorce i języki:
1. Otwó rz kartę OCR okna dialogowego Opcje (kliknij Narzędzia > Opcje... aby otworzyćto
okno dialogowe).
2. Kliknij przycisk Wczytaj wzorce i języki uż ytkownika...
3. W polu Opcje ładowania oknie dialogowym wybierz plik *.fbt i kliknij Otwórz.
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Praca z grupami projektów OCR
Program ABBYY FineReader zawiera narzędzia do wspó lnej pracy z dokumentami przez sieć. Wielu
uż ytkownikó w moż e uż ywaćtych samych językó w i słownikó w utworzonych dla tych językó w.
Aby udostępnićsłowniki i języki uż ytkownika wielu uż ytkownikom:
1. Utwó rz/otwó rz projekt OCR i wybierz ż ą
dane opcje skanowania i rozpoznawania OCR.
2. Wskaż folder, w któ rym mająbyćprzechowywane słowniki uż ytkownika. Folder ten
powinien byćdostępny dla wszystkich uż ytkownikó w.
Domyślnie słowniki uż ytkownika znajdująsię w folderze %Profiluż ytkownika%
\AppData\Roaming\ABBYY\FineReader\15\UserDictionaries.
Aby wskazaćinny folder dla słownikó w uż ytkownika:
a. Na karcie Obszary i tekst okna dialogowego Opcje (kliknij Narzędzia > Opcje..., aby
otworzyćto okno dialogowe), kliknij przycisk Słowniki uż ytkownika....
b. W oknie dialogowym, któ re zostanie otwarte kliknij Przeglą
daj... przycisk i wskaż ścież kę
do folderu.
3. Zapisz wzorce i języki uż ytkownika

138

do pliku (*.fbt):

a. Kliknij OCR kartę w oknie dialogowym Opcje (kliknij Narzędzia > Opcje... aby otworzyć
to okno dialogowe).
b. Kliknij Zapisz wzorce i języki uż ytkownika....
c. W oknie dialogowym Zapisz opcje określ folder, w któ rym plik będzie przechowywany.
Folder ten powinien byćdostępny dla wszystkich uż ytkownikó w.
4. Od tej pory inni uż ytkownicy będąmieli dostęp do językó w i słownikó w uż ytkownika. Aby
go uzyskać, muszązaładowaćplik *.fbt utworzony w kroku 3 i podaćścież kę do folderu ze
słownikami uż ytkownika utworzonymi w kroku 2.
W celu uzyskania dostępu do słownikó w, wzorcó w oraz językó w uż ytkownika,
uż ytkownicy musząposiadaćprawa do odczytu oraz zapisu w folderze, w któ rym
przechowywane sąodpowiednie pliki.
Listę dostępnych językó w uż ytkownika i ich właściwości moż na sprawdzić, klikają
c OCR kartę w oknie
dialogowym Opcje (kliknij Narzędzia > Opcje... aby otworzyćto okno dialogowe).
Jeśli kilku uż ytkownikó w korzysta z języka uż ytkownika, mogąoni dodawaćlub usuwaćsłowa do/z
odpowiedniego słownika, lecz nie mogązmieniaćwłaściwości danego języka.
Gdy słownik jest edytowany przez jakiegośuż ytkownika, pozostali uż ytkownicy mogągo uż ywaćdo
wykonywania OCR oraz sprawdzania pisowni, ale nie mogądodawaćani usuwaćsłó w.
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Wszystkie zmiany dokonane w słowniku przez uż ytkownika będądostępne dla wszystkich
uż ytkownikó w, któ rzy wybrali folder, w któ rym przechowywany jest określony słownik. W celu
zastosowania zmian konieczne jest ponowne uruchomienie programu ABBYY FineReader.

Ulepszanie wyników rozpoznawania OCR
Spis treści:
· Jeż eli obraz dokumentu zawiera defekty i dokładnośćOCR jest słaba
· Jeśli obszary nie sąwykrywane prawidłowo

141

144

· Jeśli złoż ona struktura dokumentu papierowego nie została odtworzona
· Jeśli przetwarzasz duż ąliczbę dokumentó w o identycznym układzie
· Jeśli tabele i zdjęcia nie sąwykrywane
· Jeśli kod kreskowy nie jest wykrywany

149

150

151

153

· Jeśli uż yta jest nieprawidłowa czcionka lub niektó re znaki zostały zmienione na „?” albo
„ ”

155

· Jeśli drukowany dokument zawiera niestandardowe czcionki
· Jeśli dokument zawiera wiele specjalistycznych terminó w
· Jeśli program nie rozpoznaje niektó rych znakó w

156

159

160

· Jeśli tekst pionowy lub odwró cony nie został rozpoznany

162
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Jeż eli obraz dokumentu zawiera defekty i dokładnośćOCR jest niska
Zniekształcone wiersze tekstu, przekosy, szum oraz inne usterki typowe dla skanowanych obrazó w i
zdjęćcyfrowych mogąobniż yćjakośćrozpoznawania. Program ABBYY FineReader zapewnia
ró ż norodne automatyczne

260

i ręczne

141

narzędzia do usuwania takich defektó w.

Jak ręcznie edytowaćobrazy
Jeż eli funkcje automatycznego wstępnego przetwarzania zostały wyłą
czone lub jeśli chcesz wstępnie
przetworzyćkonkretne strony, moż esz skorzystaćz Edytora obrazó w, ż eby ręcznie edytowaćobrazy
stron.
Aby ręcznie edytowaćobraz, postępuj zgodnie z poniż szymi wskazó wkami:
1. Uruchom Edytor OCR, a następnie włą
cz Edytor obrazó w:

2. Kliknij

na pasku narzędzi okna Obraz lub

3. Kliknij Edytuj > Edytuj obrazy stron....
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4. Zostanie otwarte EDYTOR OBRAZÓ W i wyświetli się aktualnie wybrana strona. Znajdują
ce
się po prawej stronie Edytora obrazó w okienko zawiera narzędzia do edytowania obrazó w.
5. Kliknij narzędzie, któ rego chcesz uż yći zastosuj je do obrazu. Zmiany zostanąwyświetlone
w oknie Obraz. Większośćnarzędzi moż na zastosowaćzaró wno do konkretnych stron, jak
też do wszystkich stron dokumentu. Moż esz określić, któ re strony chcesz edytować,
korzystają
c z listy rozwijanej Zaznaczenie narzędzia, z któ rej moż na wybraćwszystkie strony
nieparzyste/parzyste, bież ą
cąstronę lub wybrane strony, jeż eli w oknie zostało wybranych
wiele stron Strony.
6. Po zakończeniu edytowania obrazó w kliknij przycisk Zamknij edytor obrazów w gó rnej
części Edytora obrazó w.
Edytor obrazó w zawiera następują
ce narzędzia:
· Zalecane wstępne przetwarzanie
W zależ ności od typu obrazu program automatycznie określi i zastosuje odpowiednie
poprawki. Poprawki, jakie mogązostaćnaniesione, obejmująusunięcie szumu i zamazania,
odwró cenie koloró w (zmiana koloru tła na jaśniejszy od tekstu), korektę przekosó w,
wyprostowanie wierszy tekstu, korektę zniekształceń trapezowych oraz docięcie krawędzi
obrazu.
· Prostowanie
Wykonuje korektę przekosó w.
· Wyprostuj linie tekstu
Prostuje nieró wne wiersze tekstu na obrazie.
· Korekta zdjęć
Narzędzia z tej grupy umoż liwiająwyprostowanie wierszy tekstu, usunięcie szumu i
zamazania oraz zmianę koloru tła dokumentu na biały.
· Popraw zniekształcenia trapezowe
Koryguje zniekształcenia trapezowe i usuwa krawędzie obrazó w niezawierają
ce ż adnych
przydatnych danych.
Po wybraniu tego narzędzia na obrazie pojawia się niebieska siatka. Przecią
gnij naroż niki
siatki do naroż nikó w obrazu, tak by linie poziome siatki stały się ró wnoległe do linii tekstu.
Kliknij przycisk Poprawne aby zastosowaćzmiany.
· Obróći odbij
Narzędzia w tej grupie umoż liwiająobracanie obrazó w i odbijanie ich w pionie oraz
poziomie, tak aby znajdują
cy się na nich tekst biegł we właściwym kierunku.
· Podziel
Narzędzia w tej grupie umoż liwiająpodzielenie obrazu na części. Funkcja ta moż e być
przydatna, gdy skanujesz ksią
ż kę i trzeba rozdzielićsą
siadują
ce strony.
142

ABBYY® FineReader 15 Podręcznik uż ytkownika

· Obetnij
Usuwa krawędzie obrazó w niezawierają
ce przydatnych informacji.
· Inwersja
Odwraca kolory obrazu. Funkcja ta moż e byćprzydatna, gdy tekst na obrazie ma nietypowy
kolor (jasny tekst na ciemnym tle).
· Rozdzielczość
Zmienia rozdzielczośćobrazu.
· Jasnośći kontrast
Zmienia poziom jasności i kontrastu obrazu.
· Poziomy
To narzędzie umoż liwia dostosowanie poziomu koloró w obrazu poprzez zmianę
intensywności cieni, światła i pó łtonó w.
Aby zwiększyćkontrast obrazu, uż yj suwakó w na histogramie Poziomy wejścia. Zakres
koloró w pomiędzy najjaśniejszym a najciemniejszym jest podzielony na 255 stopni. Suwak z
lewej strony ustawia kolor, któ ry będzie traktowany jako najciemniejsza częśćobrazu, a
prawy — kolor, któ ry będzie traktowany jako najjaśniejsza częśćobrazu. Przesunięcie
środkowego suwaka w prawo spowoduje przyciemnienie obrazu, a w lewo — jego
rozjaśnienie.
Aby zmniejszyćkontrast obrazu, posłuż się suwakami poziomó w wyjścia.
· Gumka
Wymazuje częśćobrazu.
· Usuń kolorowe oznaczenia
Usuwa kolorowe znaczniki i oznaczenia wykonane długopisem w celu poprawy jakości
rozpoznawania zakrytego przez nie tekstu. To narzędzie jest przeznaczone dla skanowanych
dokumentó w z białym tłem i nie należ y z niego korzystaćw przypadku zdjęćcyfrowych ani
dokumentó w z kolorowym tłem.
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Jeśli obszary sąwykrywane nieprawidłowo
Program ABBYY FineReader analizuje obrazy stron przed rozpoznawaniem i wykrywa w obrazach
ró ż ne typy obszaró w, takie jak Tekst, Obraz, Obraz tła, Tabela, i Kod kreskowy. Ta analiza określa,
któ re obszary i w jakiej kolejności zostanąrozpoznane. W interfejsie uż ytkownika ró ż ne typy
obszaró w sąrozró ż niane przez kolory ich obramowań.
Jeśli klikniesz wybrany obszar, zostanie on wyró ż niony i stanie się aktywny

285

. Między tymi obszarami

moż na poruszaćsię za pomocąklawisza Zakładce. Numery obszaró w określająkolejnośćich
wybierania po wciśnięciu klawisza Zakładce. Domyślnie numery te sąniewidoczne w oknie Obraz,
lecz moż na je zobaczyćw oknie Właściwości obszaru dla każ dego obszaru. Numery obszaró w
pojawiąsię na obszarach po wybraniu narzędzia Porzą
dkuj obszary.
Narzędzia do rysowania i ręcznej edycji obszaró w znajdująsię na pasku narzędzi w gó rnej części
okna Obraz oraz na wyskakują
cych paskach narzędzi obszaró w typu Tekst, Obraz, Obraz tła i Tabela
(wybierz obszar, aby zobaczyćjego wyskakują
cy pasek narzędzi).

Pamiętaj, aby po dostosowaniu pozycji lub zmianie typu obszaru ponownie wykonać
rozpoznawanie obrazu.
Za pomocąnarzędzi służ ą
cych do edytowania obszaró w moż na:
· Utworzyćnowy obszar

144

· Dostosowaćgranice obszaru

145

· Dodaćlub usuną
ćczęści obszaru

145

· Wybraćjeden lub więcej obszaró w
· Przesuwaćobszary

146

· Zmieniaćkolejnośćobszaró w
· Usuwaćobszary

146

146

146

· Zmieniaćorientację tekstu w obszarze
· Zmieniaćkolor krawędzi obszaró w

146

147

Utworzyćnowy obszar
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1. Wybierz jedno z narzędzi na pasku narzędzi w gó rnej części Obraz obraz:
rysuje Obszar rozpoznawania
rysuje Obszar tekstowy
rysuje Obszar obrazu

285

285

285

.

.

.

rysuje Obszar obrazu w tle
rysuje Obszar tabeli

285

285

.

.

2. Naciśnij lewy przycisk myszy i trzymają
c go przecią
gnij kursor, aby narysowaćobszar.
Wskazówka. Nowe obszary moż na narysowaćbez wybierania narzędzia z paska narzędzi okna
Obraz. Obszar moż na narysowaćna obrazie przy uż yciu jednej z poniż szych kombinacji klawiszy:
· Ctrl+Shift rysuje obszar Tekstu.
· Alt+Shift rysuje Obraz.
· Ctrl+Alt rysuje Tabela.
· Ctrl+Shift+Alt rysuje Obraz w tle.
Typ obszaru moż na zmienić. Kliknij prawym przyciskiem myszy obszar, któ rego typ chcesz zmienić,
kliknij Zmień typ obszaru menu skró tó w i wybierz ż ą
dany typ obszaru.
Dostosowywanie granic obszaru
1. Umieśćwskaźnik myszy na granicy obszaru.
2. Przytrzymaj lewy przycisk myszy i przecią
gnij granicę obszaru w ż ą
danym kierunku.
Moż esz ró wnocześnie dostosowaćpionową
, jak i poziomągranicę obszaru umieszczają
c kursor
myszy w rogu obszaru.
Dodawanie/usuwanie części obszaru
1. Wybierz narzędzie

lub

na pasku narzędzi obszaru Tekst, Obraz lub Obraz tła.

2. Umieśćwskaźnik myszy wewną
trz obszaru i wybierz częśćobrazu. Ten segment zostanie
dodany lub usunięty z obszaru.
3. W razie potrzeby dostosuj granicę obszaru.
Uwaga:
1. Te narzędzia sądostępne wyłą
cznie dla obszaró w Tekst, Obraz, i Obraz w tle. Segmentó w
obszaru nie moż na dodawaćani usuwaćz Tabela lub Kod kreskowy.
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2. Granice obszaru ró wnież moż na dostosowaćkorzystają
c z uchwytó w do zmiany rozmiaru.
Powstałe segmenty moż na przecią
gaćmyszkąw dowolnym kierunku. Aby dodaćnowy
uchwyt zmiany rozmiaru, umieśćkursor w odpowiednim punkcie na granicy obszaru,
trzymają
c wciśnięte klawisze Ctrl+Shift (kursor zmieni się w celownik), a następnie kliknij
granicę. Na granicy obszaru pojawi się nowy uchwyt.
Wybieranie jednego lub więcej obszarów

· Wybierz opcję

,

,

,

,

,

lub

na pasku narzędzi u gó ry okna

Obraz i kliknij obszary, któ re chcesz wybrać, przytrzymują
c wciśnięty klawisz Ctrl. Aby usuną
ć
obszar z zaznaczonego miejsca, kliknij go ponownie.
Przesuwanie obszaru
· Wybierz obszar i przecią
gnij go, przytrzymują
c wciśnięty klawisz Ctrl.
Zmienianie kolejności obszarów

1. Wybierz opcję

na pasku narzędzi u gó ry okna Obraz lub kliknij Obszar > Zmień

kolejnośćobszarów.
2. Zaznacz obszary w takiej kolejności, w jakiej ich zawartośćma zostaćprzeniesiona do
dokumentu wynikowego.
Podczas analizy strony obszary sąautomatycznie numerowane od lewej do prawej, niezależ nie od
kierunku tekstu na obrazie.
Usuwanie obszaru
· Zaznacz obszary do usunięcia, po czym naciśnij klawisz Usuń .
· Zaznacz obszary, któ re chcesz usuną
ć, kliknij jeden z nich prawym przyciskiem myszy, po
czym kliknij Usuń w menu skró tó w.

· Wybierz opcję

i kliknij obszary, któ re chcesz usuną
ć.

Aby usuną
ćwszystkie obszary:
· Kliknij prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu w oknie Obraz i kliknij Usuń obszary
i tekst w menu skró tó w.
Usunięcie obszaru z obrazu, któ ry już został rozpoznany spowoduje usunięcie całego tekstu z tego
obszaru w oknie Tekst.
Zmiana orientacji tekstu
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· Kliknij prawym przyciskiem myszy obszar i kliknij Właściwości w menu skró tó w, aby
wyświetlićjego właściwości w oknie Właściwości obszaru. W tym oknie dialogowym
wybierz ż ą
danąorientację tekstu z listy rozwijanej Orientacja.
Więcej informacji na temat edytowania właściwości tekstu w obszarach tekstowych znajdziesz w:
Edytowanie właściwości obszaru

148

.

Aby zmienićkolor krawędzi obszaró w:
1. Kliknij Narzędzia > Opcje... aby otworzyćokno dialogowe Opcje okno dialogowe, po czym
kliknij zakładkę Obszary i tekst.
2. Wybierz obszar, któ rego kolor chcesz zmienić, a następnie wybierz ż ą
dany kolor.
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Edytowanie właściwości obszaru
Przy wykonywaniu automatycznej analizy dokumentu program ABBYY FineReader wykrywa na
stronach dokumentu ró ż ne typy obszaró w, takie jak Tabela, Obraz, Tekst, i Kod kreskowy. Program
dokonuje takż e analizy struktury dokumentu i rozpoznaje tytuł oraz inne elementy układu, takie jak
nagłó wki, stopki czy podpisy.
Istnieje moż liwośćręcznej zmiany błędnie określonych właściwości niektó rych obszaró w typu Tekst i
Tabela.
1. Wybierz obszar w oknie Obraz lub Powiększenie, aby wyświetlićjego właściwości w oknie
Właściwości obszaru. W oknie tym wyświetlane sąnastępują
ce właściwości, któ re moż na
zmieniać:
· Język
Patrz Języki OCR

257

.

· Funkcja
Wyświetla funkcję tekstu, np. nagłó wek lub stopka, przypis dolny itp. (dotyczy wyłą
cznie
obszaró w typu Tekst).
· Orientacja
Patrz Jeśli tekst pionowy lub odwrócony nie został rozpoznany

162

.

· Typ druku
Patrz Właściwości dokumentu, które należ y uwzględnićprzed rozpoczęciem rozpoznawania
OCR

258

.

· Inwersja
Patrz Jeśli tekst pionowy lub odwrócony nie został rozpoznany

162

.

· Kierunek tekstu CJK
Patrz Praca z językami o złoż onej pisowni

269

.

Uwaga:
a. Za pomocąprzyciskó w

/

moż esz poruszaćsię po oknie dialogowym właściwości,

jeśli okno Obraz nie jest wystarczają
co szerokie, aby pomieścićcałe okno dialogowe.
b. Niektó re właściwości tekstu w obszarach typu Tekst moż na zmienićuż ywają
c menu
skró tó w tych obszaró w.
2. Pamiętaj, aby po wprowadzeniu ż ą
danych zmian ponownie wykonaćrozpoznawanie
dokumentu, aby zmiany wprowadzone w danych obszarach pojawiły się w rozpoznanym
tekście.
Więcej informacji o obszarach znajduje się w temacie: Edytowanie obszarów

144

.
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Jeśli złoż ona struktura dokumentu papierowego nie została
odtworzona
Przed rozpoczęciem procesu rozpoznawania dokumentu program ABBYY FineReader wykonuje
analizę struktury logicznej dokumentu i wykrywa obszary zawierają
ce tekst, obrazy, tabele i kody
kreskowe. Następnie program uż ywa tej analizy jako podstawy przy określaniu obszaró w i kolejności
rozpoznawania. Informacja ta pomaga przy odtwarzaniu formatowania oryginalnego dokumentu.
Domyślnie program ABBYY FineReader automatycznie przeprowadza analizę dokumentu. Jednak w
przypadku bardzo złoż onego formatowania niektó re obszary mogązostaćwykryte nieprawidłowo i
moż e byćwymagane ich ręczne poprawienie.
Uż yj następują
cych narzędzi i poleceń w celu poprawienia obszaró w:
· Narzędzia do ręcznego dostosowywania obszaró w na pasku narzędzi okna Obraz.
· Polecenia menu skró tó w, dostępnego po kliknięciu prawym klawiszem myszy okna Obraz lub
okna Powiększenie.
· Polecenia w menu Obszar.
Po dokonaniu niezbędnych poprawek uruchom ponownie proces OCR.
Szczegó łowe informacje znajdująsię w części Jeśli obszary zostały wykryte nieprawidłowo

144

.

Ustawienia rozpoznawania, właściwości obszaró w oraz ustawienia zapisywania ró wnież mająwpływ
na jakośćponownego douczenia układu dokumentu oryginalnego. Więcej informacji moż na znaleźć
w następują
cych częściach: Opcje OCR
wynikó w OCR

172

263

, Ustawianie właściwości obszaru

148

oraz Zapisywanie

.
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Jeśli przetwarzasz duż ąliczbę dokumentów o identycznym układzie
W przypadku przetwarzania duż ej liczby dokumentó w o identycznym układzie (np. formularzy czy
kwestionariuszy), analizowanie układu każ dej strony zajmuje zbyt wiele czasu. Aby oszczędzićczas,
moż na przeanalizowaćtylko jeden dokument ze zbioru podobnych dokumentó w i zapisaćwykryte
obszary w postaci szablonu. Następnie moż na uż yćtego szablonu w przypadku innych dokumentó w z
tego zbioru.
Aby utworzyćszablon obszaru:
1. Otwó rz obraz w Edytorze OCR i pozwó l na wykonanie automatycznej analizy układu przez
program lub narysuj obszary ręcznie.
2. Kliknij Obszar > Zapisz szablon obszaru.... W oknie dialogowym, któ re zostanie otwarte
podaj nazwę szablonu obszaru i kliknij przycisk Zapisz.
Aby mó c skorzystaćz szablonu obszaru, należ y zeskanowaćwszystkie dokumenty zbioru w tej
samej rozdzielczości.
Aby zastosowaćszablon obszaru:
1. W polu Strony wybierz strony, dla któ rych chcesz zastosowaćszablon.
2. Kliknij Obszar > Ładuj szablon obszaru....
3. W polu Otwórz szablon obszaru wybierz ż ą
dany plik szablonu (*.blk).
4. W tym samym oknie dialogowym, obok pozycji Zastosuj do wybierz Wybrane strony aby
zastosowaćszablon do zaznaczonych stron.
Wskazówka. Jeśli chcesz zastosowaćszablon do wszystkich stron w dokumencie, wybierz Wszystkie
strony.
5. Kliknij Otwórz.
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Jeśli tabele i zdjęcia nie sąwykrywane
Jesli tabela nie jest wykrywana
Tabela to obszar

285

oznaczają
cy tabelę lub fragment tekstu w formie tabelarycznej. Jeśli program nie

wykryje tabeli automatycznie, uż yj narzędzia Tabela, aby ręcznie narysowaćobszar wokó ł tabeli.

1. Wybierz narzędzie

na pasku narzędzi u gó ry okna Obraz, a następnie uż yj myszy, aby

narysowaćprostoką
t wokó ł obrazu.
2. Kliknij tabelę prawym przyciskiem myszy i z menu skró tó w wybierz polecenie Analizuj
strukturę tabeli albo kliknij przycisk

na podręcznym pasku narzędzi obszaru Tabela.

3. Do edycji wynikó w uż yj podręcznego paska narzędzi, menu skró tó w obszaru tabeli lub
poleceń z menu Obszar.
4. Ponownie uruchom rozpoznawanie OCR.
Moż na zmienićtyp obszaru, któ ry został już rozpoznany. Aby zmienićtyp obszaru na Tabelę, kliknij
prawym przyciskiem myszy obszar i z menu skró tó w wybierz polecenie Zmień typ obszaru > Tabela.
Jeż eli podczas automatycznego rozpoznawania program ABBYY FineReader nieprawidłowo wykryje
wiersze i kolumny tabeli, moż na dopasowaćukład ręcznie i ponownie uruchomićrozpoznawanie
OCR.
· Uż yj poleceń z menu Obszar lub poleceń z menu skró tó w obszaru tabeli:
o Analizuj strukturę tabeli (automatycznie analizuje strukturę tabeli i wyręcza uż ytkownika
w ręcznym rysowaniu separatoró w pionowych i poziomych);
o Podziel komórki; Scal komórki oraz Scal wiersze (umoż liwia poprawienie źle
zidentyfikowanych wierszy lub kolumn).
· Podręczny pasek narzędzi wybranej tabeli umoż liwia: dodanie poziomego lub pionowego
separatora, usunięcie separatoró w w tabeli, analizę struktury tabeli, podział komó rek tabeli
lub scalenie jej komó rek bą
dź wierszy (kliknij obszar Tabela i wybierz odpowiednie
narzędzie z podręcznego paska narzędzi:
Wskazówka. kliknij narzędzie

).

na podręcznym pasku narzędzi, aby wybraćobiekty.

Uwaga:
1. Polecenie podziału komó rek moż e zostaćzastosowane tylko w stosunku do komó rek tabeli,
któ re zostały uprzednio scalone.
2. Aby podzielićbą
dź scalićkomó rki lub wiersze, zaznacz je na obrazie, po czym wybierz
właściwe narzędzie bą
dź polecenie w menu.
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3. Jeż eli tabela zawiera komó rki z pionowym tekstem, moż e byćkonieczna uprzednia zmiana
właściwości tekstu.
4. Jeśli komó rki tabeli zawierajątylko obrazy, zaznacz opcję Obsługuj wybrane komórki jako
obrazy w panelu Właściwości obszaru (kliknij obszar prawym przyciskiem myszy, po czym
w menu skró tó w kliknij polecenie Właściwości).
Jeż eli komó rki zawierajązaró wno obrazy, jak i tekst, zaznacz obrazy, aby zamienićje w osobne
obszary wewną
trz komó rek.
Zobacz również :
· Jeśli tekst pionowy lub odwró cony nie jest rozpoznawany
· Jeśli obszary sąwykrywane nieprawidłowo
· Ustawianie właściwości obszaru

162

144

148

Jesli obraz nie jest wykrywany
Obraz

285

— te obszary oznaczająobrazy zawarte w dokumencie. Moż na takż e uż yćobszaró w typu

Obraz, aby dany fragment tekstu nie został rozpoznany. Jeśli program nie wykryje obrazó w
automatycznie, uż yj narzędzia Obraz, aby ręcznie narysowaćobszar wokó ł obrazu.

1. Na pasku narzędzi u gó ry okna Obraz wybierz narzędzie

, a następnie uż yj myszy, aby

narysowaćprostoką
t wokó ł obrazu.
2. Ponownie uruchom rozpoznawanie OCR.
Jeśli na rysunku znajduje się jakiśtekst, narysuj obszar Obrazu tła

1. Na pasku narzędzi w oknie Obraz wybierz narzędzie

285

wokó ł tego obrazu.

i narysuj ramkę wokó ł obrazu.

2. Rozpocznij proces rozpoznawania OCR.
Typ istnieją
cego obszaru moż na zmienićna Obraz lub Obraz tła. Kliknij obszar prawym przyciskiem
myszy i wybierz odpowiednio polecenie Zmień typ obszaru > Obraz lub Zmień typ obszaru >
Obraz w tle.
Więcej informacji o typach i edytowaniu obszaró w znajduje się w części Jeśli obszary sąwykrywane
nieprawidłowo

144

.
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Jeśli kod kreskowy nie jest wykrywany
Obszary kodu kreskowego

285

zawierająkody kreskowe Jeż eli dokument zawiera kod kreskowy, któ ry

należ y wyświetlićw postaci cią
gu liter i znakó w, a nie rysunku, zaznacz ten kod, a następnie zmień typ
obszaru na Kod kreskowy.
Funkcja rozpoznawania kodó w kreskowych jest domyślnie wyłą
czona. Aby jąwłą
czyć, kliknij
Narzędzia > Opcje... aby otworzyćokno dialogowe Opcje kliknij przycisk OCR i wybierz opcję
Konwertuj kody kreskowe na cią
gi.
Aby narysowaćobszar kodu kreskowego i go rozpoznać:
1. Narysuj obszar wokó ł kodu kreskowego w oknie Obraz lub Powiększenie.
2. Kliknij prawym przyciskiem myszy obszar, a następnie kliknij Zmień typ obszaru > Kod
kreskowy w menu skró tó w.
3. Rozpocznij proces rozpoznawania OCR.
ABBYY FineReader 15 potrafi odczytaćnastępują
ce rodzaje kodó w kreskowych:
· 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
· Industrial 2 of 5
· UCC-128
· UPC-A
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· UPC-E
· PDF417
· Aztec Code
· Data Matrix
· QR code
· Patch code
Domyślny typ kodu kresowego to Autowykrywanie, co oznacza, ż e typy tych kodó w będą
wykrywane automatycznie. Niemniej nie wszystkie typy kodó w kreskowych moż na wykryć
automatycznie. Czasami trzeba wybraćtyp ręcznie w okienku Właściwości obszaru

129

.

Program ABBYY FineReader potrafi automatycznie rozpoznaćnastępują
ce typy kodó w kreskowych:
Code 3 of 9, Code 93, Code 128, EAN 8, EAN 13, Postnet, UCC-128, UPC-E, PDF417, UPC-A, QR code.
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Jeśli uż yta jest nieprawidłowa czcionka lub niektóre znaki zostały
zmienione na „?” albo „ ”
Jeż eli w oknie Tekst zamiast liter widaćznak „?” lub „ ”, sprawdź czy czcionki wybrane do
wyświetlania rozpoznanego tekstu zawierająwszystkie znaki uż yte w tekście.
Zobacz również : Wymagane czcionki

274

.

Czcionkę rozpoznanego tekstu moż na zmienićbez ponownego uruchamiania procesu rozpoznawania
OCR.
Aby zmienićczcionkę w kró tkim dokumencie:
1. Wybierz fragment tekstu, w któ rym niektó re znaki sąwydrukowane nieodpowiednią
czcionką
.
2. Kliknij prawym przyciskiem myszy wybrany fragment i kliknij Właściwości w menu skró tó w.
3. Wybierz czcionkę z listy rozwijanej Czcionka w Właściwości tekstu. Czcionka w wybranym
fragmencie tekstu zmieni się odpowiednio.
Aby zmienićczcionkę w długim dokumencie, w któ rym stosowane sąstyle

167

:

1. Kliknij Narzędzia > Edytor stylu....
2. W polu Edytor stylów wybierze styl, któ ry chcesz edytowaći zmień jego czcionkę.
3. Kliknij OK. Czcionka we wszystkich fragmentach tekstu z zastosowanym tym stylem zmieni
się odpowiednio.
Jeśli projekt OCR został rozpoznany lub był edytowany na innym komputerze, tekst w dokumencie
na Twoim komputerze moż e się wyświetlaćnieprawidłowo. W takim przypadku należ y sprawdzićczy
wszystkie czcionki zastosowane w tym projekcie OCR sązainstalowane na Twoim komputerze.
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Jeśli drukowany dokument zawiera niestandardowe czcionki
Jeż eli dokument przeznaczony do rozpoznawania tekstu zawiera czcionki ozdobne lub znaki
specjalne (np. symbole matematyczne), zalecane jest stosowanie trybu douczania w celu zwiększenia
dokładności rozpoznawania.
Nie zaleca się uż ywania trybu douczania w innych przypadkach, ponieważ polepszenie jakości
rozpoznawania będzie nieznaczne w poró wnaniu z ilościączasu i wysiłku, jakie trzeba poświęcićna
douczanie.
W trybie douczania tworzony jest wzorzec uż ytkownika

285

, któ ry moż e byćwykorzystywany do

rozpoznawania OCR w całym tekście.
· Uż ywanie wzorcó w uż ytkownika

156

· Tworzenie i douczanie wzorca uż ytkownika
· Wybieranie wzorca uż ytkownika
· Edytowanie wzorca uż ytkownika

156

158

158

Uż ywanie wzorców uż ytkownika
W celu uż ycia wzorca uż ytkownika do rozpoznania dokumentu:
1. Kliknij Narzędzia > Opcje... aby otworzyćokno dialogowe Opcje okno dialogowe, po czym
kliknij zakładkę OCR.
2. Wybierz opcję Uż ywaj szablonów uż ytkownika.
Jeż eli wybrana zostanie opcja Uż yj takż e wzorców wbudowanych znajdują
ca się pod
opcjąUż ywaj szablonów uż ytkownika, ABBY FineReader wykorzysta swoje wbudowane
wzorce opró cz wzorcó w utworzonych przez uż ytkownika.
3. Kliknij przycisk Edytor wzorców....
4. W polu Edytor wzorców wybierz wzorzec i kliknij OK.

5. Kliknij przycisk

na głó wnym pasku narzędzi u gó ry okna edytora OCR.

Tworzenie i douczanie wzorca uż ytkownika
Aby douczyćwzorzec uż ytkownika rozpoznawania nowych znakó w i ligatur:
1. Kliknij Narzędzia > Opcje... aby otworzyćokno dialogowe Opcje okno dialogowe, po czym
kliknij zakładkę OCR.
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2. Wybierz opcję Trenuj, aby rozpoznawaćnowe znaki i ligatury.
Jeż eli wybrana zostanie opcja Uż yj takż e wzorców wbudowanych znajdują
ca się pod
opcjąTrenuj, aby rozpoznawaćnowe znaki i ligatury, ABBY FineReader wykorzysta swoje
wbudowane wzorce opró cz wzorcó w utworzonych przez uż ytkownika.
3. Kliknij przycisk Edytor wzorców....
Funkcja douczania wzorcó w jest niedostępna dla językó w azjatyckich.
4. W polu Edytor wzorców kliknij przycisk Nowy....
5. W polu Utwórz wzorzec wpisz nazwę nowego wzorca i kliknij OK.
6. Kliknij OK w polu Edytor wzorców dialogowym, a następnie kliknij OK w polu Opcje.

7. Kliknij przycisk

na pasku narzędzi u gó ry okna Obraz.

Jeż eli program napotka znak, któ rego nie moż e rozpoznać, otworzy się Douczanie wzorca
okno dialogowe, w któ rym zostanie wyświetlony ten znak.

8. Naucz program rozpoznawaćnowe znaki i ligatury.
Ligatura to kombinacja dwó ch lub trzech znakó w, któ re sąze sobą„sklejone” (na przykład
fi, fl, ffi itd.), przez co programowi trudno jest je rozdzielić. W rzeczywistości lepsze wyniki
uzyska się, jeśli takie znaki zostanąpotraktowane jako pojedyncze znaki złoż one.
Słowa drukowane pogrubionączcionkąlub kursywą
, lub w indeksie gó rnym bą
dź dolnym
mogązostaćzachowane w rozpoznanym tekście poprzez wybranie odpowiednich opcji
w oknie Efekty.
Aby wró cićdo poprzednio wyuczonego znaku, należ y klikną
ćprzycisk Powrót. Ramka
zostanie przeniesiona do poprzedniej lokalizacji, a ostatnia wyuczona para „obraz znakuznak klawiaturowy” zostanie usunięta z wzorca. Przycisk Powrót umoż liwia nawigację
pomiędzy znakami w jednym słowie, ale nie pomiędzy słowami.
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Waż ne!
· Moż na douczaćprogram ABBYY FineReader 15 rozpoznawania jedynie tych znakó w, któ re
znajdująsię w alfabecie rozpoznawanego języka. Aby douczyćprogram rozpoznawania
znakó w, niedostępnych bezpośrednio na klawiaturze, moż na uż yćpołą
czenia dwó ch znakó w
w celu oznaczenia tych nieistnieją
cych znakó w lub skopiowaćpotrzebny znak z okna
dialogowego Wstaw znak (kliknij

aby otworzyćto okno dialogowe).

· Każ dy wzorzec moż e zawieraćdo 1000 nowych znakó w. Jednakż e należ y unikaćtworzenia
zbyt wielu ligatur, ponieważ moż e to pogorszyćjakośćrozpoznawania OCR.
Wybieranie wzorca uż ytkownika
W programie ABBYY FineReader moż na stosowaćwzorce

285

w celu poprawienia jakości

rozpoznawania OCR.
1. Kliknij Narzędzia > Edytor wzorców....
2. W polu Edytor wzorców wybierz jeden z wzorcó w z listy i kliknij przycisk Uaktywnij.
Niektó re waż ne kwestie do zapamiętania:
1. Czasami program nie będzie rozró ż niaćbardzo podobnych, choćró ż nych znakó w i będzie
je rozpoznawaćjako ten sam znak. Na przykład znaki cudzysłowu prostego ('), lewego (‘) i
prawego (’) będązapisane we wzorcu jako jeden znak (cudzysłó w prosty). Oznacza to, ż e
cudzysłó w lewy i prawy nigdy nie będąstosowane w rozpoznawanym tekście, nawet jeż eli
spró bujesz douczyćprogram tych znakó w.
2. W przypadku obrazó w niektó rych znakó w program ABBYY FineReader 15 wybierze
odpowiedni znak klawiaturowy w oparciu o kontekst. Na przykład obraz małego
okręgu zostanie rozpoznany jako litera O, gdy w jego otoczeniu będąznajdowaćsię litery
lub jako cyfra 0 — gdy są
siaduje z cyframi.
3. Wzorca należ y uż ywaćtylko do rozpoznawania dokumentó w z takąsamączcionką
,
rozmiarem czcionki i rozdzielczością
, w jakiej zostało przeprowadzone tworzenie wzorca.
4. Uż ytkownik moż e zapisaćswó j wzorzec do pliku i uż ywaćgo w innych projektach OCR.
Zobacz również : Projekty OCR

134

.

5. Aby rozpoznaćtekst zapisany innączcionką
, nie należ y uż ywaćwzorca uż ytkownika. W tym
celu kliknijNarzędzia > Opcje... aby otworzyćokno dialogowe Opcje kliknij przycisk OCR i
wybierz opcję Uż yj wzorców wbudowanych.
Edytowanie wzorca uż ytkownika
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Uż ytkownik moż e zechciećedytowaćnajnowszy utworzony wzorzec przed rozpoczęciem procesu
rozpoznawania OCR. Źle douczony wzorzec moż e pogorszyćjakośćrozpoznawania OCR. Wzorzec
powinien

285

zawieraćwyłą
cznie całe znaki lub ligatury

285

. Znaki z odciętymi krawędziami oraz znaki

ze źle sparowanymi literami powinny byćusunięte z wzorca.
1. Kliknij Narzędzia > Edytor wzorców....
2. W polu Edytor wzorców wybierz wzorzec, któ ry chcesz edytowaći kliknij przycisk Edytuj....
3. W polu Wzorzec uż ytkownika dialogowym wybierz znak i kliknij przycisk Właściwości....
W otwartym oknie dialogowym:
· W polu Znak wpisz literę, któ ra odpowiada znakowi.
· W polu Efekty wybierz ż ą
dane atrybuty czcionki (pogrubienie, kursywa, indeks gó rny lub
dolny).
Aby usuną
ćznak, w odniesieniu do któ rego program został źle douczony, kliknij przycisk Usuń w
oknie dialogowym Wzorzec uż ytkownika.

Jeśli dokument zawiera wiele specjalistycznych terminów
Program ABBYY FineReader 15 sprawdza rozpoznane słowa w swoim wewnętrznym słowniku. Jeśli
rozpoznawany tekst zawiera wiele specjalistycznych terminó w, skró tó w lub nazw, moż na zwiększyć
jakośćrozpoznawania, dodają
c te wyrazy do słownika.
1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Przeglą
daj słowniki....
2. W oknie dialogowym Słowniki uż ytkownika wybierz odpowiedni język i kliknij przycisk
Przeglą
daj....
3. Zostanie otwarte okno dialogowe Słownik. W oknie tym wpisz słowo i kliknij przycisk
Dodaj słowo lub wybierz słowo i kliknij przycisk Usuń .
Jeż eli dodawane słowo znajduje się już w słowniku, zostanie wyświetlona stosowna informacja.
Moż na zaimportowaćsłowniki uż ytkownika utworzone w poprzednich wersjach programu ABBYY
FineReader (obsługiwane sąwersje 9.0, 10, 11, 12 i 14).
1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Przeglą
daj słowniki....
2. W oknie dialogowym Słowniki uż ytkownika wybierz odpowiedni język i kliknij przycisk
Przeglą
daj....
3. Zostanie otwarte okno dialogowe Słownik. W oknie tym kliknij przycisk Importuj... i
wybierz plik słownika, któ ry chcesz zaimportować(musi miećrozszerzenie *.pmd, *.txt lub
*.dic).
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Jeśli program nie rozpoznaje niektórych znaków
Program ABBYY FineReader 15 do rozpoznawania tekstu wykorzystuje dane o języku dokumentu

257

.

Program moż e nie rozpoznaćniektó rych znakó w w dokumentach zawierają
cych nieznane elementy
(np. liczby kodowe), ponieważ język dokumentu moż e nie zawieraćtych znakó w. W celu rozpoznania
takich dokumentó w moż na utworzyćniestandardowy język zawierają
cy wszystkie potrzebne znaki.
Moż na ró wnież utworzyćgrupy kilku językó w OCR

161

i korzystaćz tych grup podczas rozpoznawania

dokumentó w.
Jak utworzyćnowy język uż ytkownika
1. Otwó rz kartę Opcje (kliknij Narzędzia > Opcje..., aby otworzyćto okno dialogowe), kliknij
przycisk Języki.
2. Kliknij przycisk Nowy....
3. W oknie dialogowym, któ re zostanie otwarte, wybierz opcję Utworzyćnowy język na bazie
istnieją
cego, wybierz język, któ ry posłuż y jako baza do utworzenia nowego języka i kliknij
OK.
4. Pasek Właściwości języka. W oknie tym:
a. Wpisz nazwę nowego języka.
b. Język, któ ry został wybrany w oknie dialogowym Nowy język lub grupa jest wyświetlony
na liście rozwijanej Język źródłowy. Z listy tej moż na wybraćinny język.
c. Pasek Alfabet zawiera alfabet języka bazowego. Jeśli chcesz edytowaćalfabet, kliknij
przycisk

.

d. Pasek opcji Słownik zawiera kilka opcji dotyczą
cych słownika, któ re będą
wykorzystywane przez program przy rozpoznawaniu tekstu i sprawdzaniu wynikó w:
· Brak
Brak słownika dla tego języka.
· Słownik wbudowany
Zostanie zastosowany wbudowany słownik programu.
· Słownik uż ytkownika
Kliknij przycisk Edytuj..., aby określićterminy słownikowe lub zaimportowaćistnieją
cy
niestandardowy słownik albo plik tekstowy o kodowaniu Windows-1252 (terminy
musząbyćoddzielone spacjami lub innymi nienależ ą
cymi do alfabetu znakami).
Słowa ze słownika uż ytkownika nie zostanąoznaczone jako niepoprawne w
procesie sprawdzania pisowni rozpoznanego tekstu. Mogąbyćnapisane samymi
małymi lub wielkimi literami albo wszystkie zaczynaćsię wielkąliterą
.
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Słowo w

Słowa, które nie zostanąuznane za

słowniku

niepoprawne podczas sprawdzania pisowni

abc

abc, Abc, ABC

Abc

abc, Abc, ABC

ABC

abc, Abc, ABC

Abc

aBc, abc, Abc, ABC

· Pasek Wyraż enie regularne pozwala utworzyćsłownik uż ytkownika z wykorzystaniem
wyraż eń regularnych.
Zobacz również : Wyraż enia regularne

276

.

e. Języki mogąmiećkilka dodatkowych właściwości. Aby zmienićte właściwości, kliknij
przycisk Zaawansowane..., aby otworzyćokno dialogowe Zaawansowane właściwości
języka, w któ rym moż na określić:
· Znaki, któ re mogąznajdowaćsię na począ
tku lub końcu słowa
· Znaki niebędą
ce literami, któ re występująoddzielnie od słó w
· Znaki, któ re mogąwystępowaćw środku słowa, lecz powinny byćignorowane
· Znaki, któ re nie mogąwystępowaćw tekście rozpoznawanym przy uż yciu tego języka
(znaki zabronione)
· Pasek Tekst moż e zawieraćliczebniki arabskie, liczebniki rzymskie i skróty Opcja
5. Teraz podczas wybierania językó w OCR moż na wybraćnowo utworzony język.
Więcej informacji na temat językó w OCR — zob. Języki OCR

257

.

Domyślnie języki uż ytkownika sązapisywane w folderze projektu OCR. Moż na też zapisaćwszystkie
języki i wzorce uż ytkownika w jednym pliku. W tym celuotwó rz okno dialogowe Opcje (kliknij
Narzędzia > Opcje..., aby otworzyćto okno dialogowe), kliknij przycisk OCR, a następnie kliknij
przycisk Zapisz wzorce i języki....
Tworzenie grupy języków
Jeśli zamierzasz regularnie uż ywaćpewnej kombinacji językó w, moż esz rozważ yćpogrupowanie
językó w dla wygody.
1. Otwó rz kartę Opcje (kliknij Narzędzia > Opcje..., aby otworzyćto okno dialogowe) i kliknij
kartę Języki.
2. Kliknij przycisk Nowy....
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3. W polu Nowy język lub grupa wybierz opcję Utworzyćnowągrupę języków i kliknij OK.
4. Zostanie otwarte okno dialogowe Właściwości grupy języków. W oknie tym podaj nazwę
grupy językó w i wybierz języki, któ re chcesz w niej umieścić.
Jeśli wiesz, ż e tekst nie będzie zawierał niektó rych znakó w, moż esz określićdokładnie te
tzw. znaki zabronione. Dzięki temu zwiększy się prędkośći dokładnośćrozpoznawania OCR.
Aby określićte znaki, kliknij przycisk Zaawansowane... w oknie dialogowym Właściwości
grupy języków i wprowadź znaki zabronione w polu Zabronione znaki.
5. Kliknij OK.
Nowa grupa językó w pojawi się na liście rozwijanej językó w na głó wnym pasku narzędzi
Domyślnie grupy językó w uż ytkownika sązapisywane w folderze projekcie OCR

134

127

.

. Moż na też zapisać

wszystkie języki i wzorce uż ytkownika w jednym pliku. W tym celuotwó rz okno dialogowe Opcje
(kliknij Narzędzia > Opcje..., aby otworzyćto okno dialogowe), kliknij przycisk OCR, a następnie
kliknij przycisk Zapisz wzorce i języki....
Wskazówka. Grupę językó w moż esz też wybraćz listy rozwijanej językó w na głó wnym pasku
narzędzi.
1. Wybierz Więcej języków... z listy rozwijanej językó w na głó wnym pasku narzędzi.
2. W polu Edytor języka wybierz opcję Podaj ręcznie języki OCR.
3. Wybierz języki i kliknij OK.

Jeśli tekst pionowy lub odwrócony nie został rozpoznany
Fragment rozpoznanego tekstu moż e zawieraćduż o błędó w, jeśli jego orientacja została wykryta
nieprawidłowo lub tekst jest odwró cony

285

(np. jasny tekst wydrukowany na ciemnym tle).

Aby rozwią
zaćten problem:
1. W oknie Obraz wybierz obszar lub komó rkę tabeli zawierają
cątekst poziomy lub pionowy.
2. W panelu Właściwości obszaru (aby go wyświetlić, kliknij obszar prawym przyciskiem
myszy i z menu skró tó w wybierz polecenie Właściwości) wybierz:
· kierunek tekstu z listy rozwijanej Kierunek tekstu CJK
lub
· opcję Z inwersjąz listy rozwijanej Inwersja.
3. Ponownie uruchom rozpoznawanie OCR.
Więcej informacji o obszarach znajduje się w części Jeśli obszary są144 wykrywane
nieprawidłowo 144 .
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Sprawdzanie i edycja tekstu
Po zakończeniu procesu OCR rozpoznany tekst pojawi się w oknie Tekst. Niepewne znaki zostaną
wyró ż nione, aby moż na je było łatwo dostrzec i poprawić.
Rozpoznany tekst moż na edytowaćbezpośrednio w oknie Tekst lub w oknie dialogowym
Weryfikacja (aby je otworzyć, wybierz polecenie Rozpoznaj > Zweryfikuj tekst...). W oknie
dialogowym Weryfikacja moż na sprawdzićniepewne słowa, poprawićbłędy w pisowni oraz dodać
nowe słowa do słownika uż ytkownika.
Program ABBYY FineReader umoż liwia takż e zmianę formatowania dokumentó w wyjściowych. Aby
sformatowaćrozpoznany tekst, uż yj przyciskó w znajdują
cych się na głó wnym pasku narzędzi okna
Tekst lub w panelu Właściwości tekstu (aby je wyświetlić, kliknij prawym przyciskiem myszy w oknie
Tekst, a następnie z menu skró tó w wybierz polecenie Właściwości).
Program ABBYY FineReader podczas rozpoznawania tekstu identyfikuje zastosowane w nim style.
Wszystkie zidentyfikowane style sąwyświetlane w okienku Właściwości tekstu. Moż na je edytować,
aby szybko zmienićformatowanie całego tekstu. Przy zapisywaniu rozpoznanego tekstu w formatach
DOCX, ODT i RTF moż na zachowaćistnieją
ce style.
Zobacz również : :
· Sprawdzanie tekstu w oknie Tekst
· Uż ywanie styló w
· Edycja hiperłą
cz
· Edycja tabel

164

167

168

169

· Usuwanie informacji poufnych

114

· Zapisywanie edytowalnych dokumentó w

175
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Sprawdzanie rozpoznanego tekstu
Rozpoznany tekst moż na edytowaćbezpośrednio w oknie Tekst
Weryfikacja

164

164

lub w oknie dialogowym

(aby je otworzyć, wybierz polecenie Rozpoznaj > Zweryfikuj tekst...). W oknie

dialogowym Weryfikacja moż na sprawdzićniepewne słowa, poprawićbłędy w pisowni oraz dodać
nowe słowa do słownika uż ytkownika.
Sprawdzanie tekstu w oknie Tekst
W oknie Tekst moż na sprawdzać, edytowaći formatowaćwyniki rozpoznawania.
Znajdują
cy się po lewej stronie okna Tekst pasek narzędzi zawiera przyciski służ ą
ce do sprawdzania
pisowni. Do przechodzenia między następnym i poprzednim niepewnym słowem lub znakiem moż na
uż ywaćprzyciskó w

/

. Jeśli niepewne znaki nie sąwyró ż nione, należ y klikną
ćprzycisk

na

pasku narzędzi okna Tekst.
Aby sprawdzićniepewne słowo w oknie Tekst:
1. Kliknij to słowo w oknie Tekst. Słowo zostanie wyró ż nione w oknie Obraz. Jednocześnie w
oknie Powiększenie zostanie wyświetlony jego powiększony obraz.
2. W razie potrzeby popraw słowo w oknie Tekst.
Wskazówka. Aby wstawićsymbole niedostępne bezpośrednio na klawiaturze, należ y klikną
ćprzycisk
. Moż na też uż yćokna dialogowego Weryfikacja.
Ta metoda jest szczegó lnie przydatna przy poró wnywaniu dokumentu źró dłowego z wynikowym.
Narzędzia do formatowania tekstu znajdująsię:
· na pasku narzędzi w oknie Tekst,

· w panelu Właściwości tekstu (aby go wyświetlić, kliknij prawym przyciskiem w oknie Tekst i
z menu skró tó w wybierz polecenie Właściwości).
Jeśli okno Tekst jest za wą
skie i nie widaćcałego panelu, do poruszania się w panelu
Właściwości tekstu uż ywaj przyciskó w

i

.

Aby dowiedziećsię, jak zmienićwyglą
d okna głó wnego i narzędzia dostępne na paskach narzędzi,
zapoznaj się z częściami Okno głó wne

126

i Paski narzędzi

127

.

Sprawdzanie rozpoznanego tekstu w oknie dialogowym Weryfikacja
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W programie ABBYY FineReader dostępne jest okno dialogowe Weryfikacja, w któ rym moż na
sprawdzići poprawićsłowa zawierają
ce niepewne znaki. Aby otworzyćokno dialogowe Weryfikacja,
kliknij przycisk

na głó wnym pasku narzędzi lub wybierz polecenie Rozpoznaj >

Zweryfikuj tekst....

W oknie dialogowym Weryfikacja moż na:
· pominą
ćwyró ż nione słowo, bez zmieniania go. Kliknięcie przycisku Pomiń spowoduje
usunięcie wyró ż nienia.
· zastą
pićwyró ż nione słowo jednym z sugerowanych słó w. Należ y wybraćpoprawną
moż liwośćz pola po prawej i klikną
ćprzycisk Zamień .
· dodaćwyró ż nione słowo do słownika, klikają
c przycisk Dodaj do słownika.
Gdy program znowu napotka to słowo, nie potraktuje go już jako błędu.
Zobacz również : Praca ze słownikami uż ytkownika

166

.

· zmienićczcionkę i zastosowaćefekty czcionki.
· wstawićdo tekstu znaki niedostępne na klawiaturze. Aby wybraćznak, któ ry jest niedostępny
na klawiaturze, kliknij przycisk

, a następnie kliknij polecenie Więcej symboli.... W oknie

dialogowym Symbol wybierz potrzebny podzbió r z listy rozwijanej Podzbiór (np.
Podstawowy grecki albo Symbole walut). Następnie kliknij dwukrotnie znak, któ ry chcesz
wstawićdo tekstu. Moż na też wpisaćkod Unicode znaku w polu Kod znaku.
Wskazówka. aby zmienićopcje modułu sprawdzania pisowni, kliknij polecenie Opcje....
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Podczas sprawdzania tekstu w językach chińskim, japońskim i koreańskim program sugeruje podobne
znaki w przypadku znakó w niepewnych.

Praca ze słownikami uż ytkownika
Program ABBYY FineReader podczas rozpoznawania tekstu poró wnuje rozpoznane słowa ze
słownikiem. Jeśli tekst zawiera zbyt wiele specjalistycznych terminó w, skró tó w lub nazw własnych,
moż na zwiększyćjakośćrozpoznawania OCR, dodają
c te wyrazy do słownika uż ytkownika.
W przypadku niektó rych obsługiwanych językó w

247

słowniki uż ytkownika mogąbyćniedostępne.

Aby dodaćsłowo do słownika uż ytkownika, wykonaj jednąz poniż szych czynności:
· W menu Rozpoznaj kliknij polecenie Zweryfikuj tekst..., a następnie w oknie dialogowym
Weryfikacja kliknij przycisk Dodaj do słownika.
· W oknie Tekst kliknij prawym przyciskiem myszy słowo, któ re chcesz dodać, a następnie z
menu skró tó w wybierz polecenie Dodaj do słownika.
Upewnij się, ż e przy dodawaniu słowa do słownika wybrany jest odpowiedni język.
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Uzywanie stylow
Podczas rozpoznawania tekstu program ABBYY FineReader wykrywa style i formatowanie
zastosowane w oryginalnym dokumencie. Style te i formatowanie zostająodtworzone w dokumencie
wynikowym. W oknie Tekst moż na podejrzeći edytowaćstyle dokumentu oraz tworzyćnowe style do
formatowania rozpoznanego tekstu.
Aby zastosowaćstyl do fragmentu tekstu:
1. Zaznacz w oknie Tekst odpowiedni fragment tekstu.
2. W menu skró tó w kliknij polecenie Właściwości.
3. W panelu Właściwości tekstu wybierz odpowiedni styl z listy Styl.
Przy zapisywaniu rozpoznanych tekstó w w formatach DOCX, ODT i RTF moż na zachowaćistnieją
ce
style.
Zobacz również : Zapisywanie edytowalnych dokumentó w

175

.

Zmienianie, tworzenie i scalanie styló w:
1. W menu Narzędzia wybierz polecenie Edytor stylu....
2. W oknie dialogowym Edytor stylów wybierz styl i zmień jego nazwę, a następnie dostosuj
czcionkę, rozmiar czcionki, odstęp między znakami oraz skalę.
3. Aby utworzyćnowy styl, kliknij przycisk Nowy. Nowo utworzony styl zostanie dodany do
listy istnieją
cych styló w, gdzie moż na go dostosować.
4. Aby scalićkilka styló w w jeden, wybierz style, któ re majązostaćscalone i kliknij przycisk
Połą
cz.... W oknie dialogowym Scal style określ styl, z któ rym majązostaćscalone
wszystkie wybrane style.
5. Aby zachowaćzmiany kliknij przycisk OK.
Moż na przechodzićmiędzy fragmentami tekstu o identycznych stylach. W oknie Edytor stylów
wybierz styl i kliknij polecenie Poprzedni fragment lub Następny fragment.
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Edycja hiperlacz
Program ABBYY FineReader wykrywa łą
cza, a następnie odtwarza ich zawartośćw dokumencie
końcowym. Rozpoznane hiperłą
cza sąpodkreślone i wyświetlane na niebiesko.
Podczas przeglą
dania rozpoznanego dokumentu w oknie Tekst zatrzymaj kursor myszy na łą
czu, aby
zobaczyćjego adres. Aby podą
ż yćza hiperłą
czem, z menu skró tó w hiperłą
cza wybierz polecenie
Otwórz hiperłą
cze albo naciśnij klawisz Ctrl i kliknij hiperłą
cze.
Aby dodać, usuną
ćlub zmienićtekst bą
dź adres hiperłą
cza:
1. W oknie Tekst wybierz tekst hiperłą
cza.
2. Aby usuną
ćhiperłą
cze, kliknij je prawym przyciskiem myszy i z menu skró tó w wybierz
polecenie Usuń hiperłą
cze.
3. Aby dodaćlub zmienićhiperłą
cze, w menu skró tow hiperłą
cza kliknij polecenie
Hiperłą
cze... albo kliknij przycisk

na głó wnym pasku narzędzi w gó rnej części okna

Tekst. W oknie dialogowym Edycja hiperłą
cza moż na:
· edytowaćtekst łą
cza w polu Tekst do wyświetlania,
· wybraćlub zmienićtyp hiperłą
cza w grupie Łą
cze do:
o Wybierz opcję Strona WWW, aby powią
zaćłą
cze ze stronąWWW.
W polu Adres określ protokó ł i adres URL strony (np. http://www.abbyy.com).
o Wybierz opcję Plik lokalny, aby połą
czyćhiperłą
cze z plikiem.
Kliknij przycisk Przeglą
daj..., aby wybraćplik, do któ rego będzie odnosićsię łą
cze
(np. file://D:/MojeDokumenty/ABBYY FineReaderGuide.pdf).
o Wybierz opcję Adres e-mail, aby uż ytkownik mó gł wysłaćwiadomośće-mail na
adres zawarty w łą
czu po kliknięciu łą
cza.
W polu Adres określ protokó ł i adres e-mail (np. mailto:office@abbyy.com).
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Edycja tabel
Rozpoznane tabele moż na edytowaćw oknie Tekst. Dostępne sąnastępują
ce polecenia:
· Połą
cz komó rki tabeli
Za pomocąmyszki zaznacz komó rki tabeli, któ re majązostaćpołą
czone, a następnie kliknij
Obszar > Scal komórki tabeli.
· Podziel komó rki tabeli
Kliknij komó rkę tabeli, któ rąchcesz podzielić, a następnie kliknij Obszar > Podziel komórki.
To polecenie moż e byćzastosowane tylko do komó rek tabeli, któ re wcześniej zostały
scalone.
· Połą
cz wiersze tabeli
Za pomocąmyszki zaznacz komó rki tabeli, któ re majązostaćpołą
czone, a następnie kliknij
Obszar > Scal wiersze tabeli.
· Usuń zawartośćkomó rki
Zaznacz komó rkę lub komó rki, któ rych zawartośćchcesz usuną
ći naciśnij klawisz Usuń .
Narzędzia do edycji tabeli nie sądomyślnie wyświetlane na pasku narzędzi. Narzędzia do edycji
tabeli moż na dodaćdo paska narzędzi w oknie dialogowym Dostosuj pasek narzędzi i skróty
klawiszowe (kliknij Widok > Paski narzędzi > Dostosuj... aby otworzyćto okno dialogowe).
Szczegó łowe instrukcje na temat dodawania przyciskó w do paska narzędzi znajdująsię w: Paski
narzędzi

127

.
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Usuwanie informacji poufnych
Przy uż yciu programu ABBYY FineReader 15 moż na usuną
ćz rozpoznawanego tekstu informacje
poufne.

1. Kliknij Narzędzia > Tryb wymazywania lub kliknij przycisk

na głó wnym pasku

narzędzi u gó ry okna Tekst.
2. W polu Tekst za pomocąmarkera zamaż tekst, któ ry ma zostaćusunięty.
Wskazówka. Jeż eli niektó re znaki zostanązamazane przez pomyłkę, moż na odwołaćostatnie
wymazanie przez naciśnięcie kombinacji przyciskó w Ctrl+Z lub kliknięcie przycisku Cofnij na
głó wnym pasku narzędzi.
3. Zapisz dokument.
Wymazany tekst w ostatecznym dokumencie zostanie przedstawiony w postaci kropek. Jeż eli
wybrany format zapisu dokumentu wyjściowego obsługuje kolory tekstu i tła, to fragmenty
wymazanego tekstu będąwyświetlane jako czarne prostoką
ty.
Aby wyłą
czyćtryb wymazywania,
· Kliknij przycisk Narzędzia > Tryb wymazywania ponownie albo

· Kliknij przycisk

na głó wnym pasku narzędzi jeszcze raz.
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Kopiowanie treści dokumentów
Za pomocąprogramu ABBYY FineReader moż na kopiowaćtekst, obrazy i tabele z dokumentó w oraz
wklejaćje do innych aplikacji. Moż na kopiowaćtreśćz zeskanowanych stron i obrazó w bez
rozpoznawania całego dokumentu czy konwertowania go do edytowalnego formatu. Wybrany
fragment zostanie skopiowany do schowka. Następnie skopiowany fragment moż na wkleićdo innej
aplikacji z funkcjąwklejania ze schowka.
Aby skopiowaćtreść:

1. Za pomocąprzyciskó w

,

,

lub

w oknie Obraz wybierz fragment

dokumentu przeznaczony do skopiowania.
2. Kliknij prawym przyciskiem myszy fragment i kliknij menu skró tó w Rozpoznaj i kopiuj tekst
lub kliknij przycisk

na wyskakują
cym pasku narzędziowym.

3. Wklej treśćdo innej aplikacji.
Aby zapisaćkilka stron:
1. Wybierz strony w oknie Strony.
2. Kliknij prawym przyciskiem wybrane strony, kliknij Zapisz jako i wybierz format lub wybierz
Wyślij do i wybierz aplikację, do któ rej należ y wprowadzićrozpoznane strony.
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Zapisywanie wyników OCR
Wyniki rozpoznawania OCR moż na zapisaćw pliku, wysłaćdo innego programu lub do Edytora PDF,
skopiowaćdo schowka lub wysłaćpocztąe-mail. Ponadto moż na je wysłaćna konto Kindle.com,
gdzie zostanąprzekonwertowane na format Kindle i udostępnione do pobrania do czytnika Kindle.
Moż na zapisaćcały dokument albo tylko wybrane strony.
Przed kliknięciem przycisku Zapisz należ y sprawdzić, czy zostały wybrane odpowiednie opcje
Zapisz.
Aby zapisaćrozpoznany tekst:
1. Na głó wnym pasku narzędzi kliknij strzałkę obok przycisku Zapisz i wybierz tryb
zapisywania dokumentu oraz obiekty na stronie do zachowania.

Pod każ dym trybem znajduje się lista dostępnych formató w plikó w.
Istnieje pięćtrybó w zapisywania formatu:
· Dokładna kopia tworzy dokument z formatowaniem odpowiadają
cym oryginałowi.
Opcja zalecana dla dokumentó w o skomplikowanym układzie, takich jak broszury
reklamowe. Należ y jednak zauważ yć, ż e ta opcja ogranicza moż liwości zmiany tekstu i
formatowania dokumentu wynikowego.
· Kopia do edycji tworzy dokument, któ rego formatowanie moż e nieznacznie odbiegać
od oryginału. Dokumenty wykonane w tym trybie sąłatwe w edycji.
· Tekst sformatowany zachowuje czcionki, rozmiary czcionek i akapity, ale nie zachowuje
dokładnego rozmieszczenia obiektó w na stronie ani odstępó w. Powstanie tekst
wyró wnany do lewej strony (teksty napisane w językach z pisowniąod prawej będą
wyró wnane do prawej strony).
W tym trybie orientacja tekstó w pisanych pionowo zostanie zmieniona na orientację
poziomą
.
· Zwykły tekst nie zachowuje formatowania tekstu.
· Elastyczny układ tworzy dokument HTML, w któ rym położ enie obiektó w jest na tyle
zbliż one do oryginału, na ile jest to technicznie moż liwe.
2. Na karcie Nastaveníformátu

232

okna dialogowego Opcje wybierz odpowiednie

parametry zapisywania i kliknij OK.
3. Na karcie głó wnym pasku narzędzi

127

, kliknij strzałkę po prawej stronie przycisku Zapisz i

wybierz odpowiedniąopcję lub uż yj poleceń w Plik menu.
W programie ABBYY FineReader strony moż na zapisywaćjako obrazy. Zobacz również :
Zapisywanie obrazów

180

.
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Obsługiwane aplikacje:
· 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 lub nowszy)
Aby zapewnićjak najlepszązgodnośćprogramu ABBYY FineReader z wyż ej wymienionymi
aplikacjami, należ y zainstalowaćnajnowsze aktualizacje tych aplikacji.
Zobacz również : :
· Zapisywanie w formacie PDF

174

· Zapisywanie edytowalnych dokumentów
· Zapisywanie tabel

175

177

· Zapisywanie ksią
ż ek elektronicznych
· Zapisywanie w formacie HTML
· Zapisywanie obrazu strony

178

179

180

· Wysyłanie wyników OCR do Edytora PDF

174

· Wysyłanie wyników rozpoznawania OCR pocztąe-mail

182

· Wysyłanie wyników rozpoznawania OCR do czytnika Kindle

183
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Zapisywanie w formacie PDF
W programie ABBYY FineReader moż na zapisywaćcałe dokumenty PDF i wybrane strony. Dostępne
sąró ż ne opcje zapisywania.
· Aby zapisaćdokument PDF, któ ry umoż liwi uż ytkownikowi wybranie, skopiowanie i
edytowanie jego treści, kliknij strzałkę obok przycisku Zapisz jako na głó wnym pasku
narzędzi

127

i wybierz Dokument PDF z moż liwościąprzeszukiwania. Ewentualnie kliknij

Plik > Zapisz jako > Zapisz jako dokument PDF z moż liwościąprzeszukiwania....
Dokument zostanie zapisany jako plik PDF z moż liwościąprzeszukiwania. Aby zmienićopcje
zapisywania, kliknij przycisk Opcje... w oknie dialogowym zapisywania i wybierz ż ą
dane
opcje zapisywania w zakładce PDF

232

.

· Aby zapisaćdokument PDF, któ ry umoż liwi uż ytkownikowi wybranie, skopiowanie i
edytowanie jego treści, kliknij strzałkę obok przycisku Zapisz jako na głó wnym pasku
narzędzi

127

i wybierz Dokument PDF zawierają
cy tylko obrazy. Ewentualnie kliknij Plik >

Zapisz jakoZapisz jako dokument PDF zawierają
cy tylko obrazy....
Dokument zostanie zapisany jako plik PDF zawierają
cy tylko obrazy. Aby zmienićopcje
zapisywania, kliknij przycisk Opcje... w oknie dialogowym zapisywania i wybierz ż ą
dane opcje
zapisywania w zakładce PDF

232

.

Aby zapisaćtylko niektó re strony dokumentu, w oknie Strony wybierz strony, któ re chcesz
zapisać, a następnie w menu skró tó w kliknij Zapisz jako > Dokument PDF z moż liwością
przeszukiwania (lub Dokument PDF zawierają
cy tylko obrazy).
Moż na też wybraćdodatkowe opcje zapisywania na karcie Nastaveníformátu

232

> PDF okna

dialogowego Opcje (kliknij Narzędzia > Opcje... aby otworzyćto okno dialogowe).
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Zapisywanie edytowalnych dokumentów
Program ABBYY FineReader umoż liwia zapisywanie wynikó w OCR w edytowalnych formatach.
Wybierają
c format, należ y wzią
ćpod uwagę planowany sposó b uż ywania dokumentu.
· Zapisywanie dokumentó w w formatach DOC(X)/RTF/ODT
· Zapisywanie dokumentó w w formacie PPTX
· Zapisywanie zwykłego tekstu (TXT)

175

175

176

DOC(X)/RTF/ODT
Aby zapisaćtekst w formacie DOCX, RTF lub ODT:
· Kliknij strzałkę znajdują
cąsię obok przycisku Zapisz jako na głó wnym pasku narzędzi

127

i

wybierz Dokument Microsoft Word, Dokument RTF lub Dokument ODT. Jeż eli
potrzebnego formatu nie ma na liście, wybierz Zapisz w innych formatach... i w oknie
dialogowym, któ re zostanie otwarte, wybierz ż ą
dany format. Ewentualnie kliknij Plik >
Zapisz jako i wybierz ż ą
dany format zapisywania.
Dokument zostanie zapisany w podanym formacie. Aby zmienićopcje zapisywania, kliknij
przycisk Opcje... w oknie dialogowym zapisywania i wybierz ż ą
dane opcje zapisywania w
zakładce DOC(X)/RTF/ODT

237

.

Aby zapisaćtylko niektó re strony dokumentu, w oknie Strony wybierz strony, któ re chcesz
zapisać, a następnie w menu skró tó w kliknij Zapisz jako > Dokument Microsoft Word.
Dokument RTF Dokument ODT
Moż na też wybraćdodatkowe opcje zapisywania na karcie Nastaveníformátu

232

> DOC(X) /

RTF / ODT okna dialogowego Opcje (kliknij Narzędzia > Opcje... aby otworzyćto okno dialogowe).
PPTX
Aby zapisaćtekst w formacie PPTX:
· Kliknij strzałkę znajdują
cąsię obok przycisku Zapisz jako na głó wnym pasku narzędzi

127

i

wybierz Prezentacja programu Microsoft PowerPoint. Jeż eli potrzebnego formatu nie ma
na liście, wybierz Zapisz w innych formatach... i w oknie dialogowym, któ re zostanie
otwarte, wybierz ż ą
dany format. Ewentualnie kliknij Plik > Zapisz jako > Prezentacja
Microsoft PowerPoint®.
Dokument zostanie zapisany w formacie PPTX. Aby zmienićopcje zapisywania, kliknij przycisk
Opcje... w oknie dialogowym zapisywania i wybierz ż ą
dane opcje zapisywania w zakładce
PPTX

241

zakładce.

Aby zapisaćtylko niektó re strony dokumentu, w oknie Strony wybierz strony, któ re chcesz
zapisać, a następnie w menu skró tó w kliknij Zapisz jako > Prezentacja Microsoft PowerPoint.
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Moż na też wybraćdodatkowe opcje zapisywania na karcie Nastaveníformátu

232

> PPTX okna

dialogowego Opcje (kliknij Narzędzia > Opcje... aby otworzyćto okno dialogowe).
TXT
Aby zapisaćtekst w formacie TXT:
· Kliknij strzałkę znajdują
cąsię obok przycisku Zapisz jako na głó wnym pasku narzędzi

127

i

wybierz Dokument TXT. Jeż eli potrzebnego formatu nie ma na liście, wybierz Zapisz w
innych formatach... i w oknie dialogowym, któ re zostanie otwarte, wybierz ż ą
dany format.
Ewentualnie kliknij Plik > Zapisz jako > Dokument TXT.
Dokument zostanie zapisany w formacie TXT. Aby zmienićopcje zapisywania, kliknij przycisk
Opcje... w oknie dialogowym zapisywania i wybierz ż ą
dane opcje zapisywania w zakładce
TXT

242

zakładce.

Aby zapisaćtylko niektó re strony dokumentu, w oknie Strony wybierz strony, któ re chcesz
zapisać, a następnie w menu skró tó w kliknij Zapisz jako > Dokument Tekstowy.
Moż na też wybraćdodatkowe opcje zapisywania na karcie Nastaveníformátu

232

> TXT okna

dialogowego Opcje (kliknij Narzędzia > Opcje... aby otworzyćto okno dialogowe).
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Zapisywanie tabel
W programie ABBYY FineReader moż na zapisywaćtabele w formatach XLS, XLSX oraz CSV.
Formaty XLS i XLSX
Aby zapisaćtekst w formacie XLS lub XLSX:
· Kliknij strzałkę znajdują
cąsię obok przycisku Zapisz jako na głó wnym pasku narzędzi

127

i

wybierz Skoroszyt programu Microsoft Excel. Jeż eli potrzebnego formatu nie ma na liście,
wybierz Zapisz w innych formatach... i w oknie dialogowym, któ re zostanie otwarte,
wybierz ż ą
dany format. Ewentualnie kliknij Plik > Zapisz jako > Skoroszyt programu
Microsoft Excel.
Dokument zostanie zapisany w podanym formacie. Aby zmienićopcje zapisywania, kliknij
przycisk Opcje... w oknie dialogowym zapisywania i wybierz ż ą
dane opcje zapisywania w
zakładce XLS(X)

240

.

Aby zapisaćtylko niektó re strony dokumentu, w oknie Strony wybierz strony, któ re chcesz
zapisać, a następnie w menu skró tó w kliknij Zapisz jako > Skoroszyt programu Microsoft
Excel.
Moż na też wybraćdodatkowe opcje zapisywania na karcie Nastaveníformátu

232

> XLS(X) okna

dialogowego Opcje (kliknij Narzędzia > Opcje... aby otworzyćto okno dialogowe).
CSV
Aby zapisaćtekst w formacie CSV:
·

Kliknij strzałkę znajdują
cąsię obok przycisku Zapisz jako na głó wnym pasku narzędzi

127

i

wybierz Dokument CSV. Jeż eli potrzebnego formatu nie ma na liście, wybierz Zapisz w
innych formatach... i w oknie dialogowym, któ re zostanie otwarte, wybierz ż ą
dany format.
Ewentualnie kliknij Plik > Zapisz jako > Dokument CSV.
Dokument zostanie zapisany w formacie CSV. Aby zmienićopcje zapisywania, kliknij przycisk
Opcje... w oknie dialogowym zapisywania i wybierz ż ą
dane opcje zapisywania w zakładce
CSV

241

zakładce.

Aby zapisaćtylko niektó re strony dokumentu, w oknie Strony wybierz strony, któ re chcesz
zapisać, a następnie w menu skró tó w kliknij Zapisz jako > Dokument CSV.
Moż na też wybraćdodatkowe opcje zapisywania na karcie Nastaveníformátu

232

> CSV okna

dialogowego Opcje (kliknij Narzędzia > Opcje... aby otworzyćto okno dialogowe).
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Zapisywanie ksią
ż ek elektronicznych
ABBYY FineReader 15 umoż liwia skanowanie ksią
ż ek papierowych i konwertowanie ich do formató w
EPUB, FB2 i DjVu. Otrzymane ksią
ż ki moż na odczytaćna tabletach (w tym iPadach) oraz na innych
urzą
dzeniach przenośnych, a takż e wysłać 183 na swoje konto Kindle.com.
Ksią
ż kę elektronicznąmoż na też zapisaćw formacie HTML. Szczegó łowe informacje znajdująsię w
punkcie Zapisywanie w formacie HTML

179

.

Zapisywanie w formacie FB2 lub EPUB
Aby zapisaćtekst w formacie FB2 lub EPUB:
· Kliknij strzałkę znajdują
cąsię obok przycisku Zapisz jako na głó wnym pasku narzędzi i
wybierz Dokument FB2 lub Dokument EPUB. Jeż eli potrzebnego formatu nie ma na liście,
kliknij Zapisz w innych formatach... i wybierz ż ą
dany format. Ewentualnie kliknij Plik >
Zapisz jako > Dokument FB2 (lub Dokument EPUB®).
Dokument zostanie zapisany w podanym formacie. Aby zmienićopcje zapisywania, kliknij
przycisk Opcje... w oknie dialogowym zapisywania i wybierz ż ą
dane opcje zapisywania w
zakładce EPUB/FB2

244

.

Aby zapisaćtylko niektó re strony dokumentu, w oknie Strony wybierz strony, któ re chcesz
zapisać, a następnie w menu skró tó w kliknij Zapisz jako > Electronic Publication (EPUB) (lub
FictionBook (FB2)).
Moż na też wybraćdodatkowe opcje zapisywania na karcie Nastaveníformátu

232

> EPUB / FB2

okna dialogowego Opcje (kliknij Narzędzia > Opcje... aby otworzyćto okno dialogowe).
Zapisywanie w formacie DjVu
Aby zapisaćtekst w formacie DjVu:
· Kliknij strzałkę znajdują
cąsię obok przycisku Zapisz jako na głó wnym pasku narzędzi

127

i

wybierz Dokument DjVu. Jeż eli potrzebnego formatu nie ma na liście, wybierz Zapisz w
innych formatach... i w oknie dialogowym, któ re zostanie otwarte, wybierz ż ą
dany format.
Ewentualnie kliknij Plik > Zapisz jako > Dokument DjVu.
Dokument zostanie zapisany w podanym formacie. Aby zmienićopcje zapisywania, kliknij
przycisk Opcje... w oknie dialogowym zapisywania i wybierz ż ą
dane opcje zapisywania w
zakładce DjVu

245

zakładce.

Aby zapisaćtylko niektó re strony dokumentu, w oknie Strony wybierz strony, któ re chcesz
zapisać, a następnie w menu skró tó w kliknij Zapisz jako > Dokument DjVu.
Moż na też wybraćdodatkowe opcje zapisywania na karcie Nastaveníformátu

232

> DjVu okna

dialogowego Opcje (kliknij Narzędzia > Opcje... aby otworzyćto okno dialogowe).
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Zapisywanie w formacie HTML
Aby zapisaćtekst w formacie HTML:
· Kliknij strzałkę znajdują
cąsię obok przycisku Zapisz jako na głó wnym pasku narzędzi

127

i

wybierz Dokument HTML. Jeż eli potrzebnego formatu nie ma na liście, wybierz Zapisz w
innych formatach... i w oknie dialogowym, któ re zostanie otwarte, wybierz ż ą
dany format.
Ewentualnie kliknij Plik > Zapisz jako > Dokument HTML.
Dokument zostanie zapisany w podanym formacie. Aby zmienićopcje zapisywania, kliknij
przycisk Opcje... w oknie dialogowym zapisywania i wybierz ż ą
dane opcje zapisywania w
zakładce HTML

243

tab.

Aby zapisaćtylko niektó re strony dokumentu, w oknie Strony wybierz strony, któ re chcesz
zapisać, a następnie w menu skró tó w kliknij Zapisz jako > Dokument HTML.
Moż na też wybraćdodatkowe opcje zapisywania na karcie Nastaveníformátu

232

> HTML okna

dialogowego Opcje (kliknij Narzędzia > Opcje... aby otworzyćto okno dialogowe).
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Zapisywanie obrazów
W programie ABBYY FineReader moż na zapisywaćzaró wno rozpoznany tekst, jak i obrazy stron, w
tym skany.
Aby zapisaćjeden lub więcej obrazó w:
1. W polu Strony wybierz strony, któ re chcesz zapisać.
2. Kliknij Plik > Zapisz jako > Obrazy stron....
3. W oknie dialogowym, któ re zostanie wyświetlone, wybierz dysk i folder, w któ rym plik ma
zostaćzapisany.
4. Wybierz format, w któ rym chcesz zapisaćobraz.
Jeśli chcesz zapisaćwiele stron w pojedynczym pliku, wybierz format TIFF i zaznacz
Utwórz jeden plik dla wszystkich stron.
Szczegó łowe informacje znajdująsię w punkcie Obsługiwane formaty obrazów

254

.

5. Wprowadź nazwę pliku i kliknij przycisk Zapisz.
Wskazówka. Podczas zapisywania w formacie TIFF moż na wybraćformat docelowy obrazu oraz
metodę kompresji. Kompresja obrazu umoż liwia zmniejszenie rozmiaru pliku. Metody służ ą
ce do
kompresji obrazó w ró ż niąsię stopniem kompresji, jak ró wnież stopniem utraty danych. Przy wyborze
metody kompresji istotne sądwa czynniki: jakośćkońcowa obrazu i rozmiar pliku docelowego.
Program ABBYY FineReader oferuje następują
ce metody kompresji:
· ZIP Nie występuje utrata danych. Ten algorytm kompresji jest stosowany do obrazó w
zawierają
cych duż e sekcje w jednym kolorze. Ten algorytm kompresji jest odpowiedni np. do
zapisywania zrzutó w ekranu i obrazó w czarno-białych.
· JPEG Ten algorytm kompresji jest stosowany w przypadku obrazó w kolorowych i w
odcieniach szarości, jak np. zdjęcia. Metoda ta zapewnia wysokągęstośćkompresji, ale
powoduje utratę danych i obniż enie jakości obrazu (rozmazane krawędzie i uboż sza paleta
koloró w).
· CCITT grupa 4 Nie występuje utrata danych. Ten algorytm kompresji jest powszechnie
stosowany do kompresji obrazó w czarno-białych utworzonych w programach graficznych
oraz obrazó w ze skanera. CCITT grupa 4 jest powszechnie stosowanąmetodąkompresji,
odpowiedniąpraktycznie dla wszystkich obrazó w.
· Packbits Nie występuje utrata danych. Ten algorytm kompresji jest stosowany do kompresji
skanó w czarno-białych.
· LZW Nie występuje utrata danych. Ten algorytm kompresji jest stosowany do kompresji
wzoró w graficznych i obrazó w w skali szarości.
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Przy zapisywaniu obrazó w stron w plikach PDF zawierają
cych tylko obrazy program uż ywa
parametró w określonych przez uż ytkownika na karcie Nastaveníformátu

232

> PDF okna

dialogowego Opcje (kliknij Narzędzia > Opcje... aby otworzyćto okno dialogowe).

Wysyłanie wyników OCR do Edytora PDF
W programie ABBYY FineReader moż na wysyłaćwyniki rozpoznawania OCR z Edytora OCR do Edytor
PDF

51

, w któ rym moż na dodawaćnotatki i komentarze do dokumentu oraz uż ywaćinnych funkcji

programu ABBYY FineReader służ ą
cych do pracy z dokumentami PDF.
Aby wysłaćwyniki OCR do Edytora PDF:

· Na pasku narzędzi kliknij strzałkę obok przycisku

i wybierz Wyślij do edytora

PDF
· Kliknij Plik > Wyślij do > Edytor PDF...
Po zakończeniu pracy z dokumentem w Edytorze PDF dokument moż na wysłaćz powrotem do
Edytora OCR. W tym celu na pasku narzędzi w gó rnej części okna Edytora OCR kliknij strzałkę
znajdują
cąsię obok przycisku

i z listy rozwijanej wybierz Rozpoznaj i zweryfikuj w

edytorze OCR. Aby wysłaćtylko niektó re strony dokumentu, w oknie Strony wybierz strony
przeznaczone do wysłania, kliknij je prawym przyciskiem myszy i kliknij Wyślij wybrane strony do
edytora OCR w menu skró tó w.
Podczas wysyłania dokumentu z powrotem do Edytora OCR, zostanąutracone następują
ce obiekty:
· załą
czniki
· zakładki
· komentarze
· adnotacje
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Wysyłanie wyników rozpoznawania OCR pocztąe-mail
Za pomocąprogramu ABBYY FineReader moż na wysyłaćpocztąe-mail wyniki rozpoznawania we
wszystkich obsługiwanych formatach

254

opró cz HTML.

Aby wysłaćdokument pocztąe-mail:
1. W menu Plik kliknij polecenie Wyślij pocztąe-mail > Dokument....
2. W otwartym oknie dialogowym wybierz:
· format, w któ rym dokument ma zostaćzapisany;
· jednąz opcji zapisu: zapisz wszystkie strony w jednym pliku, zapisz każ dąstronę w
osobnym pliku lub podziel dokument na pliki wg pustych stron.
3. Kliknij przycisk OK. Zostanie utworzona wiadomośće-mail z załą
czonym do niej plikiem
(plikami). Określ odbiorcę i wyślij wiadomość.
Moż na ró wnież wysyłaćpocztąelektronicznąobrazy stron dokumentu.
Aby wysłaćobrazy stron pocztąe-mail:
1. W menu Plik kliknij polecenie Wyślij pocztąe-mail > Obrazy....
2. W otwartym oknie dialogowym wybierz:
· format, w któ rym dokument ma zostaćzapisany;
· opcję Wyślij jako jeden wielostronicowy plik obrazu, jeśli obrazy majązostaćwysłane
jako jeden wielostronicowy plik.
3. Kliknij przycisk OK. Zostanie utworzona wiadomośće-mail z załą
czonym do niej plikiem
(plikami). Wystarczy określićodbiorcę i wysłaćwiadomość.
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Wysyłanie wyników rozpoznawania OCR do czytnika Kindle
Program ABBYY FineReader umoż liwia wysłanie wynikó w rozpoznawania pocztąe-mail do serwera
Kindle.com, gdzie zostanąprzetworzone na format Kindle i udostępnione do pobrania na czytnik
Kindle.
Aby mó c korzystaćz tej funkcji, trzeba miećkonto w serwisie Kindle.com.
1. Kliknij strzałkę znajdują
cąsię obok przycisku Zapisz na głó wnym pasku narzędzi

127

i

wybierz polecenie Wyślij do Amazon Kindle....
2. Określ:
· adres konta Kindle;
· jednąz opcji zapisu: zapisz wszystkie strony w jednym pliku, zapisz każ dąstronę w
osobnym pliku lub podziel dokument na pliki wg pustych stron;
· nazwę pliku.
3. Kliknij przycisk OK.
Zostanie utworzona wiadomośće-mail z załą
cznikiem. Wyślij jądo serwera Kindle.com, aby plik
został przekonwertowany i przygotowany do pobrania na czytnik Kindle.

Integracja z innymi aplikacjami
Program ABBYY FineReader integruje się z Eksploratorem Windows, dzięki czemu w celu
przetworzenia dokumentu PDF, biurowego lub graficznego wystarczy klikną
ćgo prawym przyciskiem
myszy.
Moż na też wprowadzaći zapisywaćzmiany w dokumentach PDF przechowywanych na serwerze
Microsoft SharePoint.
Spis treści rozdziału
· Integracja z Eksploratorem Windows

184

· Integracja z programem Microsoft SharePoint

187
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Integracja z Eksploratorem Windows
Program ABBYY FineReader integruje się z Eksploratorem Windows. Dzięki temu polecenia programu
ABBYY FineReader sądostępne po kliknięciu prawym przyciskiem myszy pliku obsługiwanych
formató w

254

umoż liwiają
c wygodne otwieranie i edytowanie dokumentó w PDF, rozpoznawanie

obrazó w, konwertowanie plikó w, łą
czenie wielu plikó w w jeden dokument PDF oraz poró wnywanie
plikó w.
Aby otworzyći przetworzyćdokument PDF bezpośrednio z poziomu Eksploratora Windows:
1. W oknie Eksploratora Windows zaznacz jeden lub więcej plikó w PDF.
2. Kliknij prawym przyciskiem myszy zaznaczone pliki i wybierz jedno z następują
cych
poleceń:
· Edytuj w programie ABBYY FineReader 15 otwiera pliki PDF w Edytorze PDF
Więcej informacji na temat pracy z dokumentami PDF w Edytorze PDF znajduje się w
sekcji Praca z dokumentami PDF

51

.

· Konwertuj za pomocąprogramu ABBYY FineReader 15 — konwertuje pliki PDF na
ró ż ne formaty:
o Konwertuj na dokument PDF z moż liwościąprzeszukiwania
o Konwertuj na plik PDF zawierają
cy tylko obrazy
o Konwertuj na dokument programu Microsoft Word
o Konwertuj na dokument programu Microsoft Excel
o Konwertuj na inny format
· Otwórz w edytorze OCR otwiera pliki PDF w Edytorze OCR.
Więcej informacji na temat pracy z Edytorem OCR znajduje się w sekcji Praca z
edytorem OCR

124

.

Jeśli w Eksploratorze Windows zostanie zaznaczonych wiele plikó w, kliknięcie opcji
Konwertuj za pomocąprogramu ABBYY FineReader 15 w menu skró tó w spowoduje
otwarcie okna Nowe zadanie. Więcej informacji na temat dostępnych ustawień
konwersji znajduje się w sekcjach Tworzenie dokumentów PDF
dokumentów Microsoft Word
formaty

30

26

24

, Tworzenie

, Tworzenie dokumentów Microsoft Excel

28

oraz Inne

.

· Porównaj z... otwiera pliki PDF w aplikacji ABBYY Poró wnaj dokumenty.
Więcej informacji na temat poró wnywania dokumentó w znajduje się w sekcji ABBYY
Porównaj dokumenty

198

.

· Połą
cz w jeden dokument PDF... łą
czy wiele plikó w w jeden dokument PDF.
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· Porównaj dokumenty... poró wnuje dwie wersje tego samego dokumentu.
Aby przetworzyćpliki w edytowalnym formacie bezpośrednio z Eksploratora Windows:
1. W oknie Eksploratora Windows zaznacz jeden lub więcej plikó w w edytowalnych formatach.
2. Kliknij prawym przyciskiem myszy zaznaczone pliki i wybierz jedno z następują
cych
poleceń:
· Konwertuj na PDF... konwertuje pliki na format PDF.
Przy tworzeniu dokumentó w PDF z plikó w Microsoft Word, Microsoft Excel i Microsoft
PowerPoint program ABBYY FineReader zachowuje strukturę oryginału oraz wszystkie
zakładki i hiperłą
cza.
· Konwertuj na PDF i wyślij... konwertuje pliki na format PDF i dołą
cza je do wiadomości
e-mail.
· Porównaj z... otwiera pliki PDF w aplikacji ABBYY Poró wnaj dokumenty.
· Połą
cz w jeden dokument PDF... łą
czy wiele plikó w w jeden dokument PDF.
· Porównaj dokumenty... poró wnuje dwie wersje tego samego dokumentu.
Aby przetworzyćpliki obrazó w bezpośrednio z okna Eksploratora Windows:
1. W oknie Eksploratora Windows zaznacz jeden lub więcej plikó w obrazó w.
2. Kliknij prawym przyciskiem myszy zaznaczone pliki i wybierz jedno z następują
cych
poleceń:
· Konwertuj za pomocąprogramu ABBYY FineReader 15 konwertuje pliki obrazó w na
ró ż ne formaty
o Konwertuj na dokument PDF z moż liwościąprzeszukiwania
o Konwertuj na plik PDF zawierają
cy tylko obrazy
o Konwertuj na dokument programu Microsoft Word
o Konwertuj na dokument programu Microsoft Excel
o Konwertuj na inny format
· Otwórz w edytorze OCR otwiera pliki obrazó w w Edytorze OCR.
· Połą
cz w jeden dokument PDF... łą
czy wiele plikó w w jeden dokument PDF.
· Porównaj z... otwiera pliki obrazó w w aplikacji ABBYY Poró wnaj dokumenty.
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Zestaw poleceń dostępnych w menu skró tó w Eksploratora Windows zależ y od liczby i formató w
zaznaczonych plikó w.
Jeśli w menu skrótów Eksploratora Windows nie ma poleceń programu ABBYY FineReader...
Jeśli w menu skró tó w Eksploratora Windows nie ma poleceń programu ABBYY FineReader, to znaczy
ż e podczas instalacji tego programu zrezygnowano z opcji jego integracji z Eksploratorem Windows.
Aby zintegrowaćprogram ABBYY FineReader Eksploratorem Windows:

1. Kliknij "Start" > Ustawienia > Panel sterowania (lub kliknij "Start"

> Opcje >

System > Aplikacje i funkcje w systemie Windows 10), a następnie kliknij Programy i
funkcje.
2. Na liście zainstalowanych aplikacji wybierz ABBYY FineReader i kliknij Zmień /Usuń .
3. Postępuj zgodnie ze wskazó wkami programu instalacyjnego.
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Integracja z programem Microsoft SharePoint
W programie ABBYY FineReader moż na otwierać, edytowaći zapisywaćpliki przechowywane w
bibliotekach dokumentó w Microsoft SharePoint.
Aby przetworzyćdokument PDF przechowywany na serwerze Microsoft SharePoint:
1. Otwó rz dokument PDF w Edytorze PDF programu ABBYY FineReader.
2. Wyewidencjonuj dokument, aby uniemoż liwićinnym uż ytkownikom jego edycję. W tym celu
kliknij Plik > SharePoint® > Wyewidencjonowanie.
Jeśli dokument został już wyewidencjonowany przez innego uż ytkownika, zapisz kopię
dokumentu na swoim komputerze.
3. Edytuj dokument PDF.
Więcej informacji na temat pracy z dokumentami PDF w Edytorze PDF znajduje się w
sekcji Praca z dokumentami PDF
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4. Zaewidencjonuj dokument, aby inni uż ytkownicy mogli zobaczyćwprowadzone w nim
zmiany. W tym celu kliknij Plik > SharePoint® > Zaewidencjonuj....
Jeśli nie chcesz zapisywaćzmian na serwerze, kliknij Odrzućwyewidencjonowanie....
5. W otwartym oknie dialogowym wybierz Typ wersji dokumentu, jeśli na serwerze włą
czona
jest kontrola wersji i wpisz komentarz.
Wybierz opcję Utrzymaj dokument w stanie wyewidencjonowanym po
zaewidencjonowaniu bież ą
cej wersji , jeśli chcesz wysłaćwszystkie swoje zmiany do
serwera bez ewidencjonowania dokumentu.
6. Kliknij Zaewidencjonuj.
Aby zintegrowaćprogram ABBYY FineReader z usługąSharePoint zainstalowanąna serwerze
Microsoft Windows Server® 2012/2008, musisz zainstalowaćkomponent Środowisko pulpitu:

1. Kliknij "Start"

> Narzędzia administracyjne > Menedż er serwera.

2. W oknie Menedż er serwera kliknij przycisk Zarzą
dzaj > Dodaj role i funkcje.
3. Otworzy się okno Kreator dodawania ról i funkcji dodawania ró l i funkcji.
4. W sekcji Funkcje wybierz element Ś
rodowisko pulpitu z listy rozwijanej Interfejsy uż ytkownika i
infrastruktura.
5. W oknie dialogowym, któ re zostanie otwarte kliknij pozycję Dodaj funkcje.
6. W oknie Kreator dodawania ról i funkcji kliknij przycisk Dalej > Zainstaluj.
7. Po zakończeniu instalacji komponentu kliknij Zamknij.
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Automatyzacja i planowanie rozpoznawania
· Automatyczne przetwarzanie dokumentó w

189

Przetwarzanie wielu dokumentó w często wymaga wielokrotnego wykonania tych samych
czynności. Program ABBYY FineReader zawiera wbudowane automatyczne zadania

15

. Jeśli

potrzebne sądodatkowe ustawienia, moż na utworzyćniestandardowe zadania
automatyczne z bogatego zestawu czynności przetwarzania.
· Planowanie przetwarzania

193

Program ABBYY FineReader zawiera aplikację do planowania ABBYY Hot Folder,
umoż liwiają
cąprzetwarzanie dokumentó w, gdy komputer jest nieuż ywany, np. w nocy.
Zadania planowane moż na tworzyćdla konkretnych folderó w i zdefiniowaćw nich wszystkie
ustawienia dotyczą
ce otwierania, rozpoznawania oraz zapisywania.
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Automatyzacja przetwarzania dokumentów przy uż yciu programu
ABBYY FineReader
(Niedostępne w niektó rych wersjach programu ABBYY FineReader 15. Zobacz również :
http://www.ABBYY.com/FineReader)
W programie ABBYY FineReader dokumenty moż na przetwarzaćprzy uż yciu wbudowanych oraz
niestandardowych zadań automatycznych. Zadaniami moż na zarzą
dzaćw oknie dialogowym Zadania
automatyczne...
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· Aby otworzyćokno dialogowe Zadania automatyczne kliknij przycisk Narzędzia > Zadania
automatyczne.
Pasek narzędzi u gó ry okna dialogowego Zadania automatyczne zawiera przyciski do tworzenia,
modyfikowania, kopiowania, usuwania, importowania i eksportowania zadań.

Aby przetworzyćdokument za pomocąautomatycznego zadania, uruchom to zadanie w oknie
Zadania.
Tworzenie niestandardowych zadań automatycznych
Jeśli trzeba wykonaćczynności niedostępne w standardowych zadaniach automatycznych, moż na
utworzyćwłasne zadania automatyczne. Kolejnośćczynności w zadaniu automatycznym musi
odpowiadaćkolejności operacji przetwarzania w Edytorze OCR.
1. Na pasku narzędzi kliknij Nowe.
2. W okienku po lewej stronie wybierz projekt OCR:
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· Utwórz nowy projekt OCR
Wybó r tej opcji spowoduje utworzenie nowego projektu OCR przy uruchamianiu
zadania. Dodatkowo należ y zdefiniowaćopcje przetwarzania dokumentó w: do wyboru
sąopcje globalne zdefiniowane w programie lub opcje określone w tym konkretnym
zadaniu.
· Wybierz istnieją
cy projekt OCR
Wybierz tę opcję, jeśli chcesz, aby zadanie przetwarzało obrazy z istnieją
cego projektu
OCR.
· Uż yj bież ą
cego projektu OCR
Wybierz tę opcję, jeśli chcesz, aby zadanie przetwarzało obrazy z bież ą
cego projektu
OCR.
3. Wybierz sposó b pozyskania obrazó w:
· Otwórz obraz lub plik PDF
Wybierz tę opcję, jeśli chcesz, aby zadanie przetwarzało obrazy lub dokumenty PDF z
określonego folderu (musisz wskazaćten folder).
· Skanuj
Wybierz tę opcję, jeśli chcesz zeskanowaćkilka stron (zostanąuż yte bież ą
ce ustawienia
skanowania).
Uwaga:
a. Ten krok jest opcjonalny, jeśli wcześniej uż yto polecenia Wybierz istnieją
cy projekt
OCR lub Uż yj bież ą
cego projektu OCR.
b. W przypadku dodawania obrazó w do projektu OCR zawierają
cego już obrazy,
zostanąprzetworzone tylko nowo dodawane obrazy.
c. Jeśli przeznaczony do przetworzenia projekt OCR zawiera zaró wno rozpoznane, jak i
tylko przeanalizowane strony, to rozpoznane strony nie będąponownie przetwarzane,
a przeanalizowane strony zostanąrozpoznane.
4. Dodaj czynnośćAnalizuj aby wykrywaćobszary obrazó w i skonfiguruj ją
:
· Automatycznie analizuj układ
Program ABBYY FineReader przeanalizuje obrazy i zidentyfikuje obszary na podstawie
ich treści.
· Narysuj obszary ręcznie
Program ABBYY FineReader poprosi o ręczne zaznaczenie obszaró w.
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· Uż yj szablonu obszarów
Wybierz tę opcję, jeśli chcesz aby uż yty został istnieją
cy szablon obszaru

285

podczas

analizy dokumentu przez program. Konieczne będzie podanie szablonu albo wybranie
opcji wyświetlania przez program prośby o wybranie szablonu przy każ dym
uruchomieniu zadania. Szczegó łowe informacje znajdująsię w sekcji Jeśli przetwarzasz
duż ąliczbę dokumentów o identycznym układzie
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5. Dodaj czynnośćOCR jeśli chcesz, aby obrazy były rozpoznawane. Program zastosuje opcje
OCR zdefiniowane w kroku Projekt OCR.
Gdy dodasz krok OCR krok Analizuj zostaje dodany automatycznie.
6. Dodaj czynnośćOCR, aby zapisaćrozpoznany tekst w wybranym formacie, wysłaćtekst lub
obrazy na adres e-mail albo utworzyćkopię projektu OCR. Zadanie moż e obejmowaćwiele
krokó w zapisywania:
· Zapisz dokument
Tutaj moż na zdefiniowaćnazwę pliku, jego format oraz opcje i folder zapisu.
Aby nie musiećokreślaćfolderu za każ dym razem po uruchomieniu zadania, zaznacz
opcję Utwórz podfolder z oznakowaniem czasowym.
· Wyślij dokument
Ta czynnośćsłuż y do określania programu, w któ rym ma zostaćotwarty dokument
wynikowy.
· Wyślij dokument przez e-mail
Tutaj moż na zdefiniowaćnazwę pliku, jego format, opcje oraz adres e-mail, na któ ry plik
ma zostaćwysłany.
· Zapisz obrazy
Tutaj moż na zdefiniowaćnazwę pliku obrazu, jego format oraz opcje i folder zapisu.
Aby zapisaćwszystkie obrazy w jednym pliku, wybierz opcję Zapisz jako jeden
wielostronicowy plik obrazu (dotyczy tylko obrazó w w formatach TIFF, PDF, JB2, JBIG2
oraz DCX).
· Wyślij obrazy pocztąelektroniczną
Tutaj moż na zdefiniowaćnazwę pliku obrazu, jego format, opcje oraz adres e-mail, na
któ ry plik ma zostaćwysłany.
· Zapisz projekt OCR
Tu moż na określićfolder zapisu projektu OCR.
Zdefiniuj opcje zapisywania wynikó w. Moż na wybraćglobalne opcje programu aktywne
w czasie zapisywania lub zdefiniowaćopcje dla tego konkretnego zadania.
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7. Usuń wszystkie niepotrzebne kroki z zadania za pomocąprzycisku

.

Czasami usunięcie jednego kroku powoduje usunięcie takż e innego. Jeśli na przykład
zostanie usunięty krok Analizuj, to wraz z nim zostanie usunięty krok OCR, ponieważ nie
moż na przeprowadzićrozpoznawania OCR bez uprzedniej analizy obrazu.
8. Po skonfigurowaniu wszystkich potrzebnych krokó w, kliknij Zakoń cz.
Nowo utworzone zadanie pojawi się w oknie Zadania.
Aby zapisaćzadanie automatyczne, kliknij przycisk Eksport na pasku narzędzi u gó ry okna
dialogowego Zadania automatyczne i podaj nazwę oraz folder do zapisu tego zadania.
Aby załadowaćwcześniej utworzone zadanie automatyczne, kliknij przycisk Import na pasku
narzędzi u gó ry okna dialogowego Zadania automatyczne i wybierz plik zadania, któ re chcesz
zaimportować.
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ABBYY Hot Folder
(Niedostępne w niektó rych wersjach programu ABBYY FineReader 15. Zobacz również :
http://www.ABBYY.com/FineReader)
Program ABBYY FineReader zawiera ABBYY Hot Folder, czyli planistę, pozwalają
cego wybraćfolder
z obrazami, któ re mająbyćautomatycznie przetwarzane przez program ABBYY FineReader.
Przetwarzanie dokumentó w przez program ABBYY FineReader moż na zaplanowaćna czas, gdy
komputer jest nieuż ywany, np. noc,
Aby automatycznie przetwarzaćobrazy w folderze, należ y utworzyćzadanie przetwarzania dla tego
folderu, określają
c opcje otwierania obrazó w, rozpoznawania OCR i zapisu. Dodatkowo należ y
określić, jak często program ABBYY FineReader ma sprawdzać, czy w folderze znajdująsię nowe
obrazy (regularnie czy tylko raz) oraz ustawićczas rozpoczęcia zadania.
Aby zadanie się uruchomiło, komputer musi byćwłą
czony, a uż ytkownik zalogowany.
Instalacja ABBYY Hot Folder
Domyślne program ABBYY Hot Folder jest instalowany razem z programem ABBYY FineReader 15.
Jeśli podczas instalacji niestandardowej programu ABBYY FineReader 15 uż ytkownik zrezygnuje z
instalacji komponentu ABBYY Hot Folder będzie mó gł zainstalowaćgo pó źniej, postępują
c zgodnie
ze wskazó wkami zamieszczonymi poniż ej.
Aby zainstalowaćkomponent ABBYY Hot Folder:
1. Kliknij przycisk "Start" na Pasek zadań i kliknij Panel sterowania.
2. Kliknij Programy i funkcje.
W systemie Windows 10 kliknij "Start"

> Opcje > System > Aplikacje i funkcje.

3. Wybierz ABBYY FineReader 15 z listy zainstalowanych programó w i kliknij Zmień .
4. W oknie dialogowym Instalacja niestandardowa wybierz pozycję ABBYY Hot Folder.
5. Postępuj zgodnie z instrukcjami Kreatora instalacji.

Uruchamianie ABBYY Hot Folder
Aby uruchomićnarzędzie ABBYY Hot Folder:

· Kliknij Programy > ABBYY FineReader 15 i kliknij ABBYY Hot Folder ("Start"

>

Wszystkie aplikacje > ABBYY FineReader 15> ABBYY Hot Folder, jeśli uż ywasz systemu
Windows 10) lub
· kliknij ABBYY FineReader 15 i kliknij Hot Folder lub
193

ABBYY® FineReader 15 Podręcznik uż ytkownika

· kliknij ikonę

na pasku zadań systemu Windows (ikona ta pojawi się po zdefiniowaniu

pierwszego zadania).
Po uruchomieniu programu ABBYY Hot Folder, otworzy się jego okno głó wne.
Za pomocąprzyciskó w paska narzędzi znajdują
cego się u gó ry okna moż na definiować, kopiowaći
usuwaćzadania oraz uruchamiaćprzetwarzanie i przeglą
daćraporty.

Skonfigurowane zadania sąwyświetlane w oknie głó wnym programu ABBYY Hot Folder. Dla
każ dego zadania podane sąpełna ścież ka do folderu, stan oraz godzina następnej sesji
przetwarzania.
Zadanie moż e miećjeden z następują
cych stanó w:
Stan

Opis

Uruchamianie...

Obrazy w folderze sąprzetwarzane.

W harmonogramie

Wybrano jednokrotne sprawdzenie obserwowanego folderu podczas
uruchamiania. Czas rozpoczęcia jest pokazany w kolumnie Następna
godzina rozpoczęcia.

Przeglą
danie...

Wybrano okresowe sprawdzanie obserwowanego folderu. Czas
rozpoczęcia jest pokazany w kolumnie Następna godzina
rozpoczęcia.

Wstrzymane

Przetwarzanie zostało wstrzymane przez uż ytkownika.

Zakoń czone

Przetwarzanie zostało zakończone.

Błą
d (patrz dziennik)

Wystą
pił błą
d podczas przetwarzania obrazó w w tym folderze.
Kompletny opis tego błędu znajduje się w dzienniku zadania. Aby
poznaćprzyczynę błędu, wybierz folder i kliknij przycisk Przeglą
daj
dziennik na pasku narzędzi.

Każ de zadanie moż na zapisaćna przyszłość:
1. Kliknij

> Eksportuj...
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2. W otwartym oknie dialogowym podaj nazwę swojego zadania oraz folder, w któ rym ma ono
zostaćzapisane.
3. Kliknij Zapisz.
Aby wczytaćwcześniej zapisane zadanie:
1. Kliknij

> Importuj...

2. W otwartym oknie dialogowym zaznacz zadanie i kliknij przycisk Otwórz.
Aby utworzyćnowe zadanie:
1. Na pasku narzędzi programu ABBYY Hot Folder kliknij przycisk Nowe.
2. W polu Nazwa zadania wpisz nazwę zadania.
3. Zdefiniuj harmonogram wykonywania zadania:
· Uruchom raz (zadanie zostanie uruchomione raz w wyznaczonym czasie).
· Powtarzają
cy się (zadanie będzie wykonywane co minutę, raz dziennie, raz w
tygodniu lub raz w miesią
cu w określonym czasie).
4. Wskaż folder lub projekt OCR zawierają
cy obrazy do przetworzenia.
· Plik z folderu umoż liwia przetwarzanie obrazó w z folderó w lokalnych i sieciowych.
· Plik z FTP umoż liwia przetwarzanie obrazó w z folderó w znajdują
cych się na serwerze
FTP.
· Jeśli w celu uzyskania dostępu do folderu FTP należ y podaćlogin i hasło, wpisz je
odpowiednio w polach Nazwa uż ytkownika i Hasło. Jeśli login i hasło nie są
wymagane, wybierz opcję Uż ytkownik anonimowy.
· Plik z programu Outlook umoż liwia przetwarzanie obrazó w ze skrzynki pocztowej.
· Projekt OCR otwiera obrazy zapisane w dokumencie programu FineReader.
Więcej informacji na temat koloró w dokumentó w — patrz Właściwości dokumentu,
które należ y uwzględnićprzed rozpoczęciem rozpoznawania OCR
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W sekcji Oryginalne pliki określ, czy oryginalne pliki majązostaćzachowane,
usunięte, czy przeniesione.
5. W kroku Analizuj i rozpoznawaj obrazy zdefiniuj opcje analizy i rozpoznawania OCR
dokumentu.
· Z listy rozwijanej Język dokumentu wybierz język tekstó w, któ re majązostać
rozpoznane.
Moż esz wybraćwięcej niż jeden język OCR.
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· W sekcji Ustawienia przetwarzania dokumentów wskaż , czy dokument ma zostać
rozpoznany, czy przeanalizowany oraz czy obrazy jego stron majązostaćwstępnie
przetworzone. W razie potrzeby moż esz zdefiniowaćdodatkowe opcje OCR i
wstępnego przetwarzania obrazó w, klikają
c odpowiednio Opcje rozpoznawania...
lub Opcje wstępnego przetwarzania....
· Określ, czy program ma automatycznie wykrywaćobszary, czy uż ywaćdo tego celu
szablonu obszaru.
6. Z listy rozwijanej Zapisz i udostępnij wybierz sposó b zapisywania dokumentó w.
a. Z listy rozwijanej Zapisz jako wybierz format docelowy.
Wskazówka. Kliknij Opcje..., aby zdefiniowaćdodatkowe opcje zapisywania.
Przy zapisywaniu w formacie PDF wskaż , czy tekst na obrazach ma byćrozpoznawany, czy obrazy
majązostaćprzekonwertowane na dokumenty PDF zawierają
ce tylko obrazy.
b. W polu Folder wskaż folder do przechowywania przetworzonych dokumentó w.
c. Z listy rozwijanej Wynik wybierz metodę zapisu.
· Utwórz osobny dokument dla każ dego pliku (zachowuje hierarchię folderów)
tworzy osobny dokument dla każ dego pliku.
· Utwórz osobny dokument dla każ dego folderu (zachowuje hierarchię folderów)
tworzy po jednym dokumencie dla wszystkich plikó w znajdują
cych się w określonym
folderze.
· Utwórz jeden dokument dla wszystkich plików tworzy jeden dokument dla
wszystkich plikó w.
d. W polu Nazwa pliku wpisz nazwę dla przetworzonych dokumentó w.
Wskazówka. Aby zapisywaćrezultaty rozpoznawania w wielu formatach, moż na zdefiniowaćkilka
krokó w zapisu dla folderu.
7. Kliknij OK.
Skonfigurowane zadanie zostanie wyświetlone w oknie głó wnym programu ABBYY Hot Folder.
Pliki zadań sązapisywane w folderze %Userprofile%
\AppData\Local\ABBYY\FineReader\15\HotFolder.
Aby zadanie się uruchomiło, komputer musi byćwłą
czony, a uż ytkownik zalogowany.
Aby po zakończeniu każ dego zadania było wyświetlane powiadomienie, kliknij przycisk

.

Powiadomienie zostanie wyświetlone w wyskakują
cym okienku nad paskiem zadań systemu Windows.
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Zmienianie właściwości zadań
Moż na zmienićwłaściwości istnieją
cych zadań.
1. Zatrzymaj zadanie, któ rego właściwości chcesz zmienić.
2. Kliknij Zmień na pasku narzędzi u gó ry okna programu ABBYY Hot Folder.
3. Wprowadź zmiany i kliknij przycisk OK.
Dziennik przetwarzania
Obrazy znajdują
ce się w obserwowanym folderze sąprzetwarzane zgodnie ze zdefiniowanymi
ustawieniami. Program ABBYY Hot Folder prowadzi szczegó łowy dziennik wszystkich czynności.
Plik dziennika zawiera następują
ce informacje:
· nazwę zadania i jego ustawienia,
· błędy i ostrzeż enia (jeśli są
),
· dane statystyczne (liczba przetworzonych stron, liczba błędó w i ostrzeż eń, liczba niepewnych
znakó w).
Aby włą
czyćrejestrowanie danych w dzienniku, kliknij przycisk

na pasku narzędzi.

Dziennik zostanie zapisany jako plik tekstowy w tym samym folderze, w któ rym znajdująsię pliki z
rozpoznanym tekstem.
Aby wyświetlićzawartośćdziennika:
1. W oknie głó wnym programu ABBYY Hot Folder wybierz zadanie, któ rego dziennik chcesz
wyświetlić.
2. Kliknij przycisk Dziennik na pasku narzędzi u gó ry okna programu ABBYY Hot Folder.

197

ABBYY® FineReader 15 Podręcznik uż ytkownika

ABBYY Porównaj dokumenty
ABBYY Poró wnaj dokumenty to uniwersalny program do pozwalają
cy poró wnaćdwie wersje jednego
dokumentu w ró ż nych formatach.
ABBYY Poró wnaj dokumenty wykrywa istotne ró ż nice w tekście, zapobiegają
c zatwierdzeniu bą
dź
publikacji niewłaściwej wersji dokumentu.
Podstawowe funkcje
· Poró wnuj dokumenty w ró ż nych formatach. Moż esz poró wnaćdokument Microsoft Word z
jego wersjąPDF, skan z wersjąODT i każ dąinnąkombinację formató w obsługiwanych przez
program ABBYY FineReader 15.
· Ró ż nice sąprzedstawione w wygodnym widoku okien są
siadują
cych. Kliknięcie ró ż nicy w
okienku wynikó w powoduje zaznaczenie odpowiedniego fragmentu w obu wersjach
dokumentu.
· Moż na wyświetlićtylko istotne zmiany, takie jak usunięty, dodany lub zmodyfikowany tekst.
Drobniejsze ró ż nice w formatowaniu, czcionkach i odstępach zostanązignorowane.
· Zapisuj dokumenty w postaci plikó w programu Microsoft Word ze zmianami ukazanymi za
pomocąfunkcji śledzenia zmian.
Uwaga: zapisany dokument jest rozpoznanąwersjąoryginału, co oznacza, ż e moż e ró ż nić
się wizualnie i zawieraćbłędy rozpoznawania. Zatem tego typu dokument powinien być
wykorzystywany do przeglą
dania zmian.
· Zapisuj dokumenty jako pliki PDF ze zmianami ukazanymi w komentarzach.
· Zapisuj wyniki poró wnywania w postaci tabeli programu Microsoft Word zawierają
cej wykaz
zmian.
Spis treści rozdziału
· Uruchamianie programu ABBYY Poró wnaj dokumenty
· Poró wnywanie dokumentó w
· Okno głó wne
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· Poprawianie wynikó w poró wnywania
· Wyświetlanie wynikó w poró wnywania
· Zapisywanie wynikó w poró wnywania
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Uruchamianie programu ABBYY Porównaj dokumenty
Program ABBYY Poró wnaj dokumenty moż na uruchomićna wiele sposobó w:
· Otwó rz okno Nowe zadanie

15

kliknij zakładkę Porównaj i kliknij zadanie Otwórz program

ABBYY Porównaj dokumenty.
· W oknie Nowe zadanie kliknij przycisk Narzędzia > Porównaj dokumenty (podobnie
program ABBYY Poró wnaj dokumenty moż na uruchomićz Edytora PDF

51

i Edytora OCR

124

).

· Kliknij "Start" > ABBYY FineReader 15 > ABBYY Porównaj dokumenty. (W systemie
Windows 10 kliknij "Start"

i kliknij Wszystkie aplikacje > ABBYY FineReader 15 >

ABBYY Porównaj dokumenty.)
Dokument w programie ABBYY Poró wnaj dokumenty moż na otworzyćna kilka sposobó w:

· W Edytorze PDF kliknij przycisk

na głó wnym pasku narzędzi.

· W edytorze PDF kliknij Plik > Porównaj dokument.
Dokument otwarty w Edytorze PDF zostanie otwarty w programie ABBYY Poró wnaj
dokumenty. Następnie otwó rz innąwersję tego dokumentu, aby przeprowadzićanalizę
poró wnawczą
.
· W Exploreratorze Windows

184

kliknij plik prawym przyciskiem myszy i kliknij pozycję

Porównaj z... w menu skró tó w.
· W Eksploratorze Windows zaznacz dwa pliki, kliknij prawym przyciskiem myszy jeden z nich i
kliknij opcję Porównaj dokumenty... w menu skró tó w.
Program ABBYY Poró wnaj dokumenty jest niedostępny w niektó rych wersjach programu ABBYY
FineReader 15. Zobacz również : http://www.ABBYY.com/FineReader
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Porównywanie dokumentów
Aby poró wnaćdwie wersje dokumentu, wykonaj następują
ce czynności:
1. Uruchom program ABBYY Poró wnaj dokumenty.
Zobacz również : Uruchamianie programu ABBYY Porównaj dokumenty

199

.

2. Otwó rz dokumenty w programie ABBYY Poró wnaj dokumenty. Dokumenty musząbyćw
jednym z obsługiwanych formató w

254

.

Aby otworzyćdokument, wykonaj jednąz następują
cych czynności:
· Przecią
gnij dokument na jeden z dwó ch obszaró w wyświetlania.
· Kliknij gdziekolwiek w obszarze wyświetlania i poszukaj pliku.
· Kliknij przycisk

na pasku narzędzi obszaru wyświetlania i poszukaj potrzebnego

dokumentu.
· Kliknij jeden z obszaró w wyświetlania, a następnie kliknij Plik > Otwórz dokument....
Między obszarami wyświetlania moż na się przełą
czać, naciskają
c klawisze Ctrl+Tab
lub Alt+1/Alt+2.
· Program ABBYY Poró wnaj dokumenty pamięta ostatnio poró wnywane pary
dokumentó w.
Aby otworzyćjeden z ostatnio poró wnywanych dokumentó w, wybierz go na liście
rozwijanej u gó ry obszaru wyświetlania.
· Aby otworzyćostatnio poró wnywanąparę dokumentó w, kliknij Plik > Ostatnio
porównywane i wybierz parę dokumentó w z listy.
Parę ostatnio poró wnywanych dokumentó w moż na też otworzyćw oknie Nowe
zadanie: kliknij zakładkę Porównaj i wybierz parę dokumentó w w sekcji Najnowsze
porównania.
3. Wybierz język dokumentó w

247

z listy znajdują
cej się na zakładce PORÓ WNAJ.
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4. Kliknij przycisk Porównaj na zakładce PORÓ WNAJ w okienku po prawej stronie lub kliknij
polecenie Porównaj dokumenty w menu Porównaj.
Zostanie wyświetlone okno zawierają
ce pasek postępu oraz rady na temat poró wnywania i
ostrzeż enia.

Po zakończeniu poró wnywania wszystkich dokumentó w na karcie RÓ Ż NICE zostanie
wyświetlona lista ró ż nic. Wszystkie ró ż nice zostanązaznaczone w obu dokumentach.

Uż ytkownik moż e zapisaćwyniki porównywania:
· W pliku programu Microsoft Word, w któ rym ró ż nice będąoznaczone za pomocąfunkcji
śledzenia zmian.
Uwaga: zapisany dokument jest rozpoznanąwersjąoryginalnego dokumentu, co oznacza, ż e
moż e się od niego ró ż nićwizualnie i zawieraćbłędy rozpoznawania. Zatem tego typu
dokument powinien byćwykorzystywany do przeglą
dania zmian.
· Jako dokument PDF z komentarzami.
· Jako tabelę programu Microsoft Word zawierają
cąró ż nice.
Aby zapisaćwyniki poró wnywania, kliknij przycisk Zapisz... na karcie RÓ Ż NICE. Domyślnie ró ż nice
zostanązapisane w ostatnio wybranym formacie pliku. Aby zapisaćró ż nice w innym formacie, należ y
go wybraćz listy rozwijanej obok przycisku Zapisz....
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Zobacz również : Wyświetlanie wyników porównywania

206

, Zapisywanie wyników porównywania
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Okno główne
Po uruchomieniu programu

199

ABBYY Poró wnaj dokumenty pojawia się okno głó wne.

· Obszar wyświetlania 1 zawiera pierwszy dokument.
· Obszar wyświetlania 2 zawiera drugi dokument.
Wskazówka. Sposó b wyświetlania dokumentó w moż na zmienić:
· Aby powiększyćdokumenty, naciśnij klawisze Ctrl+=, aby zmniejszyćdokumenty, naciśnij
klawisze Ctrl+- lub naciśnij klawisze Ctrl+0 aby wyzerowaćpowiększenie. Te same czynności
moż na też wykonaćza pomocąpoleceń dostępnych w menu skró tó w dokumentu i
przyciskó w

znajdują
cych się nad dokumentem.

· Aby zmienićsposó b wyświetlania obszaró w, kliknij Widok > Podziel poziomo okienko
dokumentów. Spowoduje to podzielenie okienka wyświetlania w poziomie, tzn. jeden
dokument będzie pokazany nad drugim.
· Zakładka PORÓ WNAJ w okienku po prawej stronie zawiera parametry poró wnywania.
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· Zakładka RÓ Ż NICE okienka po prawej stronie zawiera listę ró ż nic między dokumentami
(lista ta pojawia się tylko po poró wnaniu dokumentó w).
Więcej informacji o typach ró ż nic, jakie moż na wykryći sposobach ich przeglą
dania znajduje się w
sekcji Wyświetlanie wyników porównywania

206

.

Poprawianie wyników porównywania
ABBYY Poró wnaj dokumenty zawiera kilka dodatkowych opcji umoż liwiają
cych dokładniejsze
poró wnywanie dokumentó w. Aby skonfigurowaćte opcje, wykonaj jednąz poniż szych czynności:
· Kliknij zakładkę PORÓ WNAJ w okienku po prawej stronie.
· Kliknij Porównaj > Zaawansowane.
PORÓ WNAJ kartę
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Na tej zakładce moż na zdefiniowaćnastępują
ce ustawienia:
· Znajdź róż nicę w znakach interpunkcyjnych
Zaznaczenie tej opcji spowoduje, ż e program będzie wykrywał ró ż nice w interpunkcji oraz
zastosowaniu łą
cznikó w i myślnikó w.
· Znajdź róż nice jednoliterowe
Zaznaczenie tej opcji spowoduje, ż e program będzie wykrywał ró ż nice w pisowni.
Opcje zaawansowane
Dostępne sąnastępują
ce opcje zaawansowane:
· Tryb rozpoznawania dokumentów PDF
Wybó r odpowiedniego trybu rozpoznawania ma kluczowe znaczenie dla dokładnego
poró wnywania dokumentó w PDF.
ABBYY Poró wnaj dokumenty oferuje trzy tryby rozpoznawania dokumentó w PDF:
o Uż yj tylko tekstu z PDF
Jest to domyślny tryb dla dokumentó w PDF z warstwątekstową
. ABBYY Poró wnaj
dokumenty do poró wnywania będzie uż ywaćwarstwy tekstowej.
o Automatycznie wybieraj między OCR a tekstem z PDF
W trybie tym program ABBYY Poró wnaj dokumenty sprawdza jakośćoryginalnej warstwy
tekstowej. Jeż eli stwierdzi, ż e oryginalna warstwa tekstowa jest wystarczają
co dobrej
jakości, to jej uż yje. W przeciwnym przypadku przeprowadzi rozpoznawanie dokumentu i
uż yje własnej warstwy tekstowej.
o Uż yj OCR
W trybie tym program wydobywa tekst z dokumentó w za pomocątechnologii optycznego
rozpoznawania znakó w.
Poró wnywanie dokumentó w trwa dłuż ej, ale wyniki sąbardziej wiarygodne.
Opcje te sąprzeznaczone dla dokumentó w PDF zawierają
cych warstwę tekstowąi
obrazy. Dokumenty takie najczęściej powstająw wyniku konwersji edytowalnych
dokumentó w na format PDF. Inne rodzaje dokumentó w PDF, takie jak przeszukiwalne albo
zawierają
ce tylko obrazy, nie wymagająustawiania dodatkowych opcji OCR i zawsze są
przetwarzane w trybie Uż yj OCR.
· Automatycznie znajduj nagłówki i stopki
Wyłą
cz tę funkcję, jeśli dokument nie zawiera nagłó wkó w ani stopek.
· Resetuj zaawansowane opcje
Skorzystaj z tego polecenia, by przywró cićustawienia domyślne.
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Wyświetlanie wyników porównywania
Wykryte ró ż nice program oznacza w obu tekstach i dodatkowo wyświetla na osobnej liście w okienku
po prawej stronie.

Program ABBYY Poró wnaj dokumenty potrafi wykryćnastępują
ce rodzaje ró ż nic:
·
·
·
Każ dy element na liście ró ż nic zawiera usunięty, wstawiony lub zmieniony fragment tekstu oraz
numery stron, na któ rych tekst ten występuje w każ dym dokumencie. Aby skopiowaćró ż nicę do
schowka, kliknij jąprawym przyciskiem myszy i kliknij Kopiuj róż nicę w menu skró tó w lub zaznacz jąi
kliknij Edytuj > Kopiuj róż nicę.
Jeśli uległ zmianie jakiśfragment tekstu, w okienku po prawej stronie zostanie pokazana zaró wno
stara jak i nowa wersja tego fragmentu.
Liczba wykrytych zmian jest wyświetlona w dwó ch miejscach:
· Na czerwonym pasku, któ ry pojawia się u gó ry obszaru wyświetlania po zakończeniu
poró wnywania dokumentó w:
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· Obok tytułu zakładki RÓ Ż NICE okienka po prawej stronie:

.

Po zaznaczeniu ró ż nicy na zakładce RÓ Ż NICE zmieniony tekst zostanie wyświetlony w obu
dokumentach jeden obok drugiego.
Aby przejrzećró ż nice, wykonaj jednąz następują
cych czynności:
· Kliknij ró ż nicę w jednym z dwó ch dokumentó w.
· Skorzystaj ze skró tó w klawiszowych
· Uż yj przyciskó w

i

291

: Ctrl+Strzałka w prawo/Ctrl+Strzałka w lewo.

na zakładce RÓ Ż NICE.

· Kliknij Porównaj i kliknij Następna róż nica lub Poprzednia róż nica.
Moż esz też ró wnocześnie przewijaćobie wersje, aby obejrzećzmiany w widoku „Okna
są
siadują
ce”.
Ró wnoczesne przewijanie jest domyślnie włą
czone. Aby je wyłą
czyć, kliknij Dopasuj do szerokości na
zakładce Widok i zdejmij zaznaczenie opcji Synchronizuj przewijanie lub kliknij prawym przyciskiem
myszy dokument i wyłą
cz opcję Synchronizuj przewijanie w menu skró tó w albo kliknij przycisk
nad jednym z dokumentó w.
Grupowanie róż nic
Program ABBYY Poró wnaj dokumenty grupuje wykryte ró ż nice, aby moż na było pominą
ćnieistotne
zmiany i skupićsię na waż nych modyfikacjach.
Wykryte ró ż nice moż na zaliczyćdo jednej z trzech grup:
· Tekst treści
Ta grupa obejmuje istotne ró ż nice znalezione w tekście treści obu dokumentó w.
· Nagłówki i stopki
Ta grupa obejmuje ró ż nice w nagłó wkach i stopkach między dwoma dokumentami (np.
ró ż nice w numeracji stron).
· Numeracja
Ta gruba obejmuje ró ż nice dotyczą
ce liczb znajdują
cych się w obu dokumentach, np. w
numeracji list.
Aby wyłą
czyćgrupowanie ró ż nic, kliknij przycisk

na pasku narzędzi RÓ Ż NICE w okienku po

prawej stronie.
Aby usuną
ćró ż nicę z listy, wykonaj jednąz następują
cych czynności:
· Kliknij przycisk

na zakładce RÓ Ż NICE.
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· Kliknij ró ż nicę prawym przyciskiem myszy i kliknij Ignoruj róż nicę w menu skró tó w.
Aby usuną
ćkilka ró ż nic na raz, zaznacz je, trzymają
c wciśnięty klawisz Ctrl.
Aby zignorowaćwszystkie identyczne ró ż nice, wybierz polecenie Ignoruj identyczne róż nice w
menu skró tó w.
Ró ż nice usunięte z listy nie zostanąuwzględnione w raporcie z poró wnywania.

Zapisywanie wyników porównywania
Uż ytkownik moż e zapisać:
1. Jeden z dokumentó w w pliku programu Microsoft Word, w któ rym ró ż nice będąoznaczone
za pomocąfunkcji śledzenia zmian.
W tym celu kliknij przycisk Zapisz... na karcie RÓ Ż NICE i wybierz opcję DOCX w trybie
śledzenia zmian dla: Dokument 1 / Dokument 2.

Uwaga: zapisany dokument jest rozpoznanąwersjąoryginalnego dokumentu, co oznacza,
ż e moż e się od niego ró ż nićwizualnie i zawieraćbłędy rozpoznawania. Zatem tego typu
dokument powinien byćwykorzystywany do przeglą
dania zmian.
2. Jeden z dokumentó w jako plik PDF, w któ rym zmiany zaznaczono w komentarzach.
W tym celu kliknij przycisk Zapisz... na karcie RÓ Ż NICE i wybierz opcję PDF z
komentarzami dla: Dokument 1 / Dokument 2.
3. Listę zmian w postaci tabeli programu Microsoft Word.
W tym celu kliknij przycisk Zapisz... na karcie RÓ Ż NICE i wybierz opcję Raport
porównawczy.
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ABBYY Screenshot Reader
ABBYY Screenshot Reader to łatwa w obsłudze aplikacja służ ą
ca do robienia zrzutó w ekranu i
pobierania tekstu z ekranu.
ABBYY Screenshot Reader, funkcje:
· Tworzenie zrzutó w ekranu
· Zamiana zrzutó w ekranu na edytowalny tekst
· Wszystkie funkcje technologii OCR firmy ABBYY
ABBYY Screenshot Reader ma bezpośredni i intuicyjny interfejs, co oznacza, ż e nie potrzebujesz
specjalistycznej wiedzy, aby tworzyćzrzuty ekranu i rozpoznawaćw nich tekst. Po prostu otwierasz
okno jakiejkolwiek aplikacji i wybierasz obszar ekranu, któ ry chcesz „sfotografować”. Następnie
moż esz poddaćzrzut procesowi rozpoznawania oraz zapisaćobraz i rozpoznany tekst.
Program ABBYY Screenshot Reader jest dostępny dla zarejestrowanych uż ytkownikó w niektó rych
produktó w firmy ABBYY. Szczegó łowe informacje na temat rejestracji swojej kopii programu ABBYY
FineReader 15 znajdziesz w sekcji Rejestracja programu ABBYY FineReader
· Instalacja i uruchamianie programu ABBYY Screenshot Reader
· Tworzenie zrzutó w ekranu i rozpoznawanie tekstu
· Dodatkowe funkcje
· Wskazó wki

283

.
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Instalacja i uruchamianie programu ABBYY Screenshot Reader
Domyślne program ABBYY Screenshot Reader jest instalowany razem z programem ABBYY
FineReader 15.
Aby uruchomićprogram ABBYY Screenshot Reader, kliknij ikonę ABBYY Screenshot Reader

na

pasku narzędzi.
Program ABBYY Screenshoot Reader moż na uruchomićtakż e na kilka innych sposobó w:
· Otwó rz okno Nowe zadanie programu ABBYY FineReader 15 i kliknij pozycję Screenshot
Reader w menu Narzędzia.
· Uruchom Edytor PDF i kliknij Screenshot Reader w menu Narzędzia.
· Uruchom Edytor OCR i kliknij Screenshot Reader w menu Narzędzia.
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· W systemie Microsoft Windows kliknij przycisk "Start" i kliknij ABBYY FineReader 15 >
ABBYY Screenshot Reader w menu Start. W systemie Windows 10 kliknij przycisk

i

kliknij Wszystkie aplikacje > ABBYY FineReader 15 > ABBYY Screenshot Reader w menu
Start.
Tworzenie zrzutów ekranu i rozpoznawanie tekstu
Za pomocąprogramu ABBYY Screenshot Reader moż na tworzyćzrzuty wybranych obszaró w ekranu i
zapisywaćje w plikach, kopiowaćdo schowka lub wysyłaćdo Edytora OCR

124

.

Po uruchomieniu programu ABBYY Screenshot Reader na ekranie komputera pojawia się okno ABBYY
Screenshot Reader.

Okno ABBYY Screenshot Reader zawiera narzędzia do rozpoznawania tekstu i tabel na ekranie
komputera, tworzenia zrzutó w zaznaczonych obszaró w ekranu i konfigurowania parametró w
działania aplikacji.
Aby wykonaćzrzut ekranu lub rozpoznaćfragment tekstu:
1. Wybierz metodę przechwytywania z listy rozwijanej Przechwytywanie.
· Obszar
Pozwala zaznaczyćobszar do przechwycenia.
· Okno
Przechwytuje określonączęśćekranu (np. okno, częśćokna lub pasek narzędzi).
· Ekran
Przechwytuje cały ekran.
· Ekran czasowy
Przechwytuje cały ekran po odczekaniu 5 sekund.
2. Wybierz język tekstu, któ ry chcesz rozpoznaćz listy rozwijanej Język.
3. Na liście rozwijanej Wyślij wybierz aplikację, do któ rej chcesz wysłaćobraz lub rozpoznany
tekst.
Tekst i zrzuty ekranu zostaną
:
· skopiowane do schowka (po wybraniu opcji Tekst do schowka, Tabela do schowka lub
Obraz do schowka z listy rozwijanej Wyślij).
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· wstawione do nowego dokumentu (po wybraniu opcji Tekst do dokumentu programu
Microsoft Word [1] lub Tabela do dokumentu programu Microsoft Excel [2] z listy
rozwijanej Wyślij).
· zapisane jako plik (po wybraniu opcji Tekst do pliku, Tabela do pliku lub Obraz do
pliku z listy rozwijanej Wyślij). Otworzy się okno dialogowe Zapisz jako, w któ rym
należ y podaćnazwę i format pliku.
· otwarte w Edytorze OCR programu ABBYY FineReader 15 (po wybraniu opcji Obraz do
edytora OCR [3] z listy rozwijanej Wyślij). Wybierz tę opcję, jeśli obszar ekranu zawiera
zaró wno tekst jak i obrazy.
· dołą
czone jako plik *.bmp do nowo utworzonej wiadomości e-mail (po wybraniu opcji
Obraz do wiadomości e-mail z listy rozwijanej Wyślij).
Opcja ta wymaga programu:
[1] Microsoft Word
[2] Microsoft Excel
[3] ABBYY FineReader 15

4. Kliknij przycisk

.

W zależ ności od opcji wybranej z listy Zrzut ekranu, moż e automatycznie zostaćutworzony
zrzut lub pojawi się narzędzie przechwytywania, za pomocąktó rego będzie moż na
zaznaczyćwybrany obszar:
· Jeśli wybrano opcję Obszar z listy rozwijanej Przechwytywanie, na ekranie zostanie
zaznaczony obszar.
· Aby zmienićgranice obszaru, należ y umieścićwskaźnik myszy na granicy, i przecią
gną
ć
go przy wciśniętym lewym klawiszu myszy. Aby przenieśćobszar, należ y zaznaczyćgo i
przecią
gną
ćtrzymają
c wciśnięty lewy klawisz myszy. Po zaznaczeniu ż ą
danego obszaru,
kliknij przycisk Zapisz.
· Jeśli wybrano opcję Okno z listy rozwijanej Przechwytywanie ustaw kursor myszy nad
wybranym obszarem i gdy pojawi się kolorowa ramka,naciśnij lewy przycisk myszy.
· Jeśli wybrano opcję Ekran lub Ekran czasowy z listy rozwijanej Przechwytywanie zrzut
ekranuzostanie utworzony od razu.
Uwagi.
1. Aby anulowaćzrzut ekranu, naciśnij klawisz Esc lub kliknij prawym przyciskiem myszy.
2. Aby anulowaćrozpoznawanie, kliknij przycisk Zatrzymaj lub naciśnij klawisz Esc.
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Dodatkowe funkcje
Aby wybraćdodatkowe opcje, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę programu ABBYY Screenshot
Reader

na pasku zadań i kliknij pozycję Opcje. Dostępne sąnastępują
ce opcje:

· Zawsze na górze
Utrzymuje pasek narzędzi programu ABBYY Screenshot Reader na gó rze wszystkich okien
przy przełą
czaniu aplikacji.
· Włą
cz przy uruchomieniu
Uruchamia program ABBYY Screenshot Reader wraz z komputerem.
· Włą
cz dźwięki
Odtwarza dźwięk, gdy program ABBYY Screenshot Reader kopiuje obszar ekranu do
schowka.
Wskazówki
1. Praca z tekstem napisanym w kilku językach
Zaznacz fragment tekstu w jednym języku. Przed rozpoczęciem procesu rozpoznawania
sprawdź, czy na pewno język wybrany z listy rozwijanej Język zgadza się z językiem
fragmentu tekstu. W razie niezgodności wybierz właściwy język.
2. Jeśli na liście nie ma potrzebnego języka, wybierz opcję Więcej języków... z listy rozwijanej
Język i wybierz ż ą
dany język w oknie dialogowym, któ re zostanie otwarte.
Jeż eli nie znajdujesz języka na liście dostępnych językó w:
· Program ABBYY Screenshot Reader nie obsługuje tego języka. Listę wszystkich
obsługiwanych językó w moż na znaleźćna stronie http://www.abbyy.com. Liczba
obsługiwanych językó w moż e się ró ż nićw poszczegó lnych wersjach programu.
· Ten język mó gł zostaćwyłą
czony podczas instalacji niestandardowej: Aby zainstalować
języki OCR:
a. Otwó rz Panel sterowania, klikają
c "Start" > Panel sterowania.
b. W oknie Panel sterowania kliknij element Instalacja i usuwanie programu.
W systemie Windows 10 kliknij przycisk

i kliknij Opcje > System > Aplikacje i

funkcje.
c. Wybierz ABBYY FineReader 15 z listy zainstalowanych programó w i kliknij przycisk
Zmień .
d. Wybierz potrzebne języki w oknie dialogowym Instalacja niestandardowa.
e. Postępuj zgodnie z instrukcjami programu instalacyjnego.
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3. Jeśli zaznaczony obszar zawiera tekst i obrazy:
Na liście rozwijanej rozwijanej Wyślijkliknij Obraz do edytora OCR. Zrzut ekranu zostanie
dodany do projektu OCR w Edytorze OCR programu ABBYY FineReader 15, gdzie będzie
moż na go przetworzyći poddaćrozpoznawaniu. Jeśli Edytor OCR jest już uruchomiony,
obraz zostanie dodany do bież ą
cego projektu OCR. W innym przypadku zostanie
utworzony nowy projekt OCR i obraz zostanie dodany do niego.

Dodatkowe informacje
W niniejszym rozdziale przedstawione sąodpowiedzi na niektó re często zadawane pytania.
Spis treści rozdziału
· Typy dokumentó w PDF

216

· Wskazó wki na temat skanowania
· Robienie zdjęćdokumentó w
· Okno dialogowe opcje
· Ustawienia formatu

219

224

228

232

· Obsługiwane języki OCR i poró wnywania dokumentó w
· Obsługiwane formaty dokumentó w

247

254

· Właściwości dokumentu, któ re należ y uwzględnićprzed rozpoczęciem rozpoznawania
OCR

257

· Opcje przetwarzania obrazu
· Opcje OCR

260

263

· Praca z językami o złoż onej pisowni
· Obsługiwane języki interfejsu

266

270

· Bież ą
ca data i godzina w znacznikach i automatycznych numerach

271

· Czcionki wymagane do poprawnego wyświetlania tekstu w obsługiwanych językach 274
· Wyraż enia regularne

276
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Jak ustawićprogram ABBYY FineReader 15 jako domyślną
przeglą
darkę plików PDF
Aby ustawićprogram ABBYY FineReader 15 jako domyślnąprzeglą
darkę plikó w PDF:
1. Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolny plik PDF w oknie Eksploratora Windows i z
menu skró tó w wybierz opcję Właściwości.
Pojawi się okno dialogowe Właściwości.
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2. Na karcie Ogólne kliknij przycisk Zmień , aby zmienićaplikację służ ą
cądo otwierania plikó w
PDF.
Zostanie otwarta lista aplikacji.

3. Na liście aplikacji wybierz program ABBYY FineReader 15.
Uwaga. Jeśli na liście nie ma programu ABBYY FineReader 15, przewiń jąw dó ł. Aby
wyświetlićwięcej aplikacji, kliknij Więcej aplikacji.
4. Kliknij przycisk OK.
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Typy dokumentów PDF
Funkcje dokumentu PDF zależ ąod programu, w któ rym dokument ten został utworzony. Niektó re
dokumenty PDF moż na przeszukiwaći zawierajątekst, któ ra da się kopiować, podczas gdy w innych
dokumentach taka moż liwośćjest dostępna dopiero po otwarciu ich w specjalnym programie, takim
jak ABBYY FineReader. Wyró ż nia się trzy typy dokumentó w PDF.
Dokumenty PDF zawierają
ce obrazy stron
Dokumenty PDF zawierają
ce tylko obrazy sątworzone z zeskanowanych papierowych dokumentó w.
Zawierająwyłą
cznie obrazy stron i nie zawierająwarstwy tekstowej. Tego rodzaju plikó w PDF nie
moż na przeszukiwać, a zawarty w nich tekst nie moż e byćmodyfikowany ani oznaczany w
przeglą
darkach dokumentó w PDF.
ABBYY FineReader 15 stosuje specjalny proces rozpoznawania w tle

58

, któ ry tworzy tymczasową

warstwę tekstowąw dokumentach zawierają
cych tylko obrazy, umoż liwiają
c przeszukiwanie i
kopiowanie ich tekstu, a nawet edytowanie obrazó w stron
umoż liwia zapisanie tej warstwy tekstowej

92

81

. Ponadto ABBYY FineReader 15

w dokumencie, aby tekst ten moż na było przeszukiwaći

kopiowaćdo innych aplikacji. Zobacz również : Ustawienia PDF

232

.

Dokumenty PDF z moż liwościąprzeszukiwania
Dokumenty PDF z moż liwościąprzeszukiwania zawierająobrazy stron, pod któ rymi znajduje się
niewidoczna warstwa tekstowa. Dokumenty tego typu sązazwyczaj tworzone przez zeskanowanie
dokumentó w papierowych, poddanie ich rozpoznawaniu i zapisanie rozpoznanego tekstu w warstwie
tekstowej.
Po otwarciu w programie ABBYY FineReader dokument PDF zostaje przeanalizowany pod ką
tem
zawartości nadają
cej się do uż ycia warstwy tekstowej. Zobacz również : Opcje OCR

263

. Jeśli warstwa

tekstowa jest obecna, to tekst dokumentu moż na przeszukiwaći kopiowaćw każ dej aplikacji PDF. W
odró ż nieniu od wielu innych aplikacji PDF, ABBYY FineReader dodatkowo umoż liwia edytowanie
tekstu w przeszukiwalnych dokumentach PDF.
W programie ABBYY FineReader przeszukiwalne dokumenty PDF moż na utworzyć:
1. dodają
c warstwę tekstową92 do dokumentu PDF zawierają
cego tylko obrazy;
2. Konwertują
c dokumenty PDF i pliki obrazó w na przeszukiwalny format PDF. W tym celu
włą
cz opcję Tekst pod graficznym obrazem strony w grupie opcji Ustawienia
przeszukiwalnych dokumentów PDF w ustawieniach formatu PDF. Zobacz również :
Ustawienia PDF

232

.
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Dokumenty PDF, które zostały utworzone w innych aplikacjach
Przeszukiwalne dokumenty PDF moż na tworzyćz dokumentó w w ró ż nych edytowalnych formatach
(np. DOCX). Dokumenty tego typu zawierająwarstwę tekstowąi obrazy, ale nie zawierająobrazó w
stron. Dokumenty te moż na przeszukiwać, a zawarte w nich tekst i obrazy moż na kopiowaći
edytować, pod warunkiem, ż e nie jest konieczne podanie hasła lub uż ytkownik zna wymagane hasło.
Dokumenty PDF tego typu moż na tworzyć:
1. otwierają
c edytowalny dokument w programie, w któ rym został utworzony i zapisują
c go w
formacie PDF;
2. konwertują
c inny typ dokumentu PDF lub dokument w innym formacie na ten typ
dokumentu PDF za pomocąprogramu ABBYY FineReader (w ustawieniach formatu PDF
włą
cz opcję Tylko teksty i grafika w grupie opcji Ustawienia przeszukiwalnych
dokumentów PDF). Zobacz również : Ustawienia PDF

232

.

Otrzymany dokument będzie łatwiejszy w edycji niż inne typy dokumentó w PDF, ale moż e wizualnie
odbiegaćod oryginału.
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Wskazówki na temat skanowania
Ustawienia skanowania moż na zdefiniowaćw oknie dialogowym skanowania programu ABBYY
FineReader.
· Upewnij się, ż e skaner został prawidłowo podłą
czony do komputera i jest włą
czony.
Uważ nie przeczytaj dokumentację dostarczonąze skanerem, aby prawidłowo go podłą
czyć.
Zainstaluj oprogramowanie dostarczone ze skanerem. Niektó re skanery należ y włą
czyćprzed
włą
czeniem komputera, do któ rego sąpodłą
czone.
· Postaraj się ułoż yćstrony w skanerze moż liwie jak najró wniej. Połó ż swoje dokumenty na
skanerze skanowanąstronądo dołu i przypilnuj, aby były ró wno ułoż one. Przekrzywione
obrazy mogąsprawiaćproblemy przy konwersji.
· Jeż eli trzeba zeskanowaćdokumenty wydrukowane na zwykłej drukarce, najlepsze wyniki
moż na uzyskaćw skali szarości i przy rozdzielczości 300 dpi.
Jakośćrozpoznawania zależ y od jakości dokumentu papierowego oraz ustawień
zastosowanych w trakcie procesu skanowania. Jeśli jakośćobrazu jest niska, moż e to
niekorzystnie wpłyną
ćna jakośćkonwersji. Zdefiniuj parametry skanowania odpowiednie dla
swojego dokumentu

257

.

Interfejs skanowania moż na otworzyćna kilka sposobó w:
· Otwó rz okno Nowe zadanie, kliknij zakładkę Skanuj i kliknij Skanowanie do edytora
OCR lub inne zadanie na tej karcie.
· Na liście rozwijanej Edytor OCR kliknij przycisk Skanuj na głó wnym pasku narzędzi.

· W Edytorze PDF kliknij przycisk

na głó wnym pasku narzędzi i kliknij

opcję Dodaj ze skanera... w menu pokazanym poniż ej.

Dostępne sąnastępują
ce ustawienia skanowania:
Tryb koloru
Umoż liwia wybó r trybu skanowania: kolorowy, skala szarości (najlepszy tryb dla OCR) lub czarno-biały.
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Jasność
Zmienia jasnośćskanowania.
Podczas skanowania program ABBYY FineReader wyświetli ostrzeż enie, jeśli jasność 285 będzie za
niska lub za wysoka. Ponadto regulacja jasności moż e byćkonieczna przy skanowaniu w trybie
czarno-białym.
W większości przypadkó w dobrze sprawdza się wartość50%.
Jeśli uzyskany obraz zawiera zbyt wiele „niewyraźnych” lub „grubych” liter, zapoznaj się z poniż szą
tabelą
.
Wada obrazu

Zalecenia
Ten obraz jest odpowiedni do rozpoznawania tekstu.
· Spró buj zmniejszyćjasnośćskanowania (wynikowy
obraz będzie ciemniejszy).

Znaki sąbardzo cienkie i niewyraźne
· Uż yj trybu skanowania w skali szarości (jasnośćw
tym trybie jest dostosowywana automatycznie).
· Zwiększ jasność, aby obraz był jaśniejszy.
Znaki sąbardzo grube i pozlepiane

· Uż yj trybu skanowania w skali szarości (jasnośćw
tym trybie jest dostosowywana automatycznie).

Scanning resolution
Zmienia rozdzielczośćskanowania.
Jakośćrozpoznawania zależ y od rozdzielczości obrazu dokumentu. Jeśli jakośćobrazu jest niska,
moż e to niekorzystnie wpłyną
ćna jakośćkonwersji.
Zalecamy skanowanie dokumentó w w rozdzielczości 300 dpi

285

.

Najwyż sząjakośćrozpoznawania uzyskuje się, gdy rozdzielczośćpionowa i pozioma sątakie same.
Ustawienie wyż szej rozdzielczości (powyż ej 600 dpi) spowalnia proces OCR. Zwiększanie
rozdzielczości poza tę granicę nie poprawia istotnie wynikó w rozpoznawania.
Bardzo niska rozdzielczość(poniż ej 150 dpi) negatywnie wpływa na jakośćrozpoznawania.
Przypadki, w któ rych moż e byćkonieczna regulacja rozdzielczośi obrazó w:
· Rozdzielczośćobrazu jest mniejsza niż 250 dpi lub większa niż 600 dpi.
· Obraz ma niestandardowąrozdzielczość.
Niektó re faksy mająna przykład rozdzielczość204 x 96 dpi.
Obetnij obraz
220

ABBYY® FineReader 15 Podręcznik uż ytkownika

Umoż liwia wybranie gotowego rozmiaru obszaru skanowania lub jego ręczne wskazanie.
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Opcje skanowania dokumentów zawierają
cych wiele stron:
Ustawienia skanowania dokumentó w zawierają
cych wiele stron moż na zdefiniować, gdy skaner
obsługuje następują
ce funkcje: skanowanie dwustronne, automatyczne podawanie dokumentó w
(APD), przerwy między automatycznymi skanami itd.
Skanowanie stron są
siadują
cych
Gdy skanuje się ksią
ż kę, zazwyczaj na każ dym obrazie znajdująsię po dwie strony.

W celu polepszenia jakości rozpoznawania OCR należ y podzielićsą
siadują
ce strony na dwa osobne
obrazy. Program ABBYY FineReader 15 posiada specjalny tryb, któ ry automatycznie rozdziela takie
obrazy w projekcie OCR na osobne strony.
Poniż ej znajdująsię wskazó wki dotyczą
ce skanowania są
siadują
cych stron ksią
ż ek i podwó jnych
stron.
1. Kliknij Narzędzia > Opcje... aby otworzyćokno dialogowe Opcje i kliknij zakładkę
Przetwarzanie obrazów.
2. Wybierz opcję Podziel strony są
siadują
ce w grupie opcji Ustawienia wstępnego
przetwarzania obrazu (stosowane do konwersji i OCR).
Upewnij się, ż e skany mająodpowiedniąorientację lub włą
cz opcję Popraw orientację
strony. Jeśli skan są
siadują
cych stron nie ma poprawnej orientacji (np. jest do gó ry
nogami), są
siadują
ce strony nie zostanąrozdzielone.
3. Zeskanuj strony są
siadują
ce.
Istnieje moż liwośćzdefiniowania takż e innych opcji przetwarzania obrazu. Zobacz również : Opcje
przetwarzania obrazu

261

.

Aby podzielićstrony są
siadują
ce ręcznie:

1. Uruchom Edytor obrazó w, klikają
c przycisk

na pasku narzędzi okienka

Obraz.
2. Podziel stronę przy uż yciu narzędzi znajdują
cych się w sekcji Podziel okienka z lewej strony.
Zobacz również :
· Opcje przetwarzania obrazu

260
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· Właściwości dokumentu, które należ y uwzględnićprzed rozpoczęciem rozpoznawania OCR
· Jeż eli obraz dokumentu zawiera defekty i dokładnośćOCR jest niska

257

141
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Robienie zdjęćdokumentów
Skanowanie nie jest jedynym sposobem na zdobycie obrazó w dokumentó w. Dokumenty moż na też
fotografowaćza pomocąaparatu fotograficznego lub telefonu komó rkowego, a następnie otwierać
w programie ABBYY FineReader 15

131

i poddawaćrozpoznawaniu.

Podczas wykonywania zdjęćdokumentó w należ y wzią
ćpod uwagę kilka czynnikó w mają
cych wpływ
na przydatnośćzdjęcia do rozpoznawania. Szczegó łowy opis tych czynnikó w znajduje się poniż ej:
· Wymagania dotyczą
ce aparatu
· Oświetlenie

224

224

· Robienie zdjęć

225

· Jak poprawićobraz

226

Wymagania dotyczą
ce aparatu
Aby obrazy dokumentó w moż na było niezawodnie rozpoznawać, aparat musi spełniaćponiż sze
wymagania.
Zalecane parametry aparatu
· Rozdzielczość: Czujnik obrazu: 5 milionó w pikseli dla stron A4. Mniejsze czujniki mogąbyć
wystarczają
ce do robienia zdjęćmniejszych dokumentó w, np. wizytó wek.
· Funkcja wyłą
czenia lampy błyskowej
· Ręczne sterowanie przesłoną
, np. dostępnośćtrybu Av lub w pełni ręcznego
· Ręczne ustawianie ostrości
· System przeciwwstrzą
sowy (stabilizacji obrazu) lub moż liwośćuż ycia statywu.
· Zoom optyczny
Minimalna wymagana konfiguracja
· Czujnik obrazu: 2 miliony pikseli dla stron A4.
· Zmienna ogniskowa.
Szczegó łowe informacje na temat aparatu moż na znaleźćw załą
czonej do niego dokumentacji.
Oświetlenie
Oświetlenie ma duż y wpływ na jakośćzdjęcia.
Najlepsze wyniki uzyskuje się przy jasnym i ró wnomiernym oświetleniu, najlepiej w świetle dziennym.
W jasne słoneczne dni moż na zwiększyćwartośćprzysłony, aby uzyskaćlepsząostrośćobrazu.
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Korzystanie z lampy błyskowej i innych dodatkowych źródeł światła
· Podczas robienia zdjęćprzy sztucznym oświetleniu należ y uż yćdwó ch źró deł światła
rozmieszczonych w taki sposó b, by unikną
ćcieni i odblaskó w.
· Jeż eli dostępne światło jest wystarczają
ce, należ y wyłą
czyćlampę błyskową
, by unikną
ć
ostrych odbłyskó w i cieni. Uż ywają
c lampy błyskowej w warunkach słabego oświetlenia
należ y zachowaćokoło 50 cm odległości od fotografowanego przedmiotu.
Odradzamy fotografowanie przy uż yciu lampy błyskowej dokumentó w wydrukowanych na
błyszczą
cym papierze. Poró wnanie obrazu zawierają
cego odblaski z obrazem dobrej jakości:

Jeśli obraz jest zbyt ciemny
· Ustaw niż sząwartośćprzesłony, aby otworzyćprzesłonę.
· Ustaw wyż sząwartośćISO.
· Ręcznie ustaw ostrość, ponieważ funkcja automatycznego ustawiania ostrości moż e
przynieśćniepoż ą
dane rezultaty w słabym oświetleniu.
Poró wnanie zbyt ciemnego obrazu z obrazem dobrej jakości:

Robienie zdjęć
Aby uzyskaćdobrej jakości zdjęcia dokumentó w, ustaw prawidłowo aparat i postępuj zgodnie z
poniż szymi wskazó wkami.
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· Uż ywaj statywu zawsze, gdy jest to moż liwe.
· Obiektyw powinien byćustawiony ró wnolegle do strony. Aparat powinien znajdowaćsię w
takiej odległości od dokumentu, aby cała strona mieściła się w kadrze po wykonaniu
zbliż enia. W większości przypadku odległośćta powinna wynosićod 50 do 60 cm.
· Wyró wnaj powierzchnię dokumentu lub stron ksią
ż ki (zwłaszcza, jeśli ksią
ż ka jest gruba). Aby
miećpewność, ż e tekst zostanie przekonwertowany poprawnie, wiersze tekstu nie mogąbyć
zakrzywione pod ką
tem większym niż 20 stopni.
· Aby uzyskaćostrzejsze obrazy, skieruj ostrośćna środek obrazu.

· Włą
cz system przeciwwstrzą
sowy, ponieważ dłuż szy czas ekspozycji w słabym oświetleniu
moż e spowodowaćzamazanie.
· Uż ywaj funkcji automatycznego zwalniania migawki. Dzięki temu unikniesz poruszenia
aparatem przy naciskaniu jej przycisku. Korzystanie z automatycznego zwalniania migawki
jest zalecane nawet przy pracy ze statywem.
Jak poprawićobraz, gdy:
· Obraz jest zbyt ciemny lub kontrast jest za niski.
Rozwią
zanie: Spró buj zastosowaćjaśniejsze oświetlenie. Jeśli nie ma takiej moż liwości,
spró buj ustawićniż sząwartośćprzesłony.
· Obraz nie jest wystarczają
co ostry.
Rozwią
zanie: Automatyczne ustawianie ostrości moż e nie działaćpoprawnie w słabym
oświetleniu lub podczas fotografowania z bliskiej odległości. Spró buj zastosowaćjaśniejsze
oświetlenie. Uż yj statywu i samowyzwalacza, aby unikną
ćporuszenia aparatem podczas
wykonywania zdjęcia.
Jeśli obraz jest tylko lekko rozmyty, narzędzie Korekta zdjęćw edytorze obrazó w Edytora OCR
moż e pomó c w uzyskaniu lepszych wynikó w. Zobacz również : Jeż eli obraz dokumentu zawiera
defekty i dokładnośćOCR jest niska

141

.
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· Częśćobrazu nie jest wystarczają
co ostra.
Rozwią
zanie: Ustaw wyż sząwartośćprzesłony. Ró b zdjęcia z większej odległości przy
maksymalnym zoomie optycznym. Ustaw ostrośćna punkt pomiędzy środkiem i brzegiem
obrazu.
· Lampa błyskowa powoduje odbłyski.
Rozwią
zanie: Wyłą
cz lampę błyskowąalbo spró buj uż yćinnego źró dła oświetlenia,
zwiększają
c jednocześnie odległośćmiędzy aparatem a dokumentem.
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Okno dialogowe opcje
Okno Opcje zawiera ró ż ne opcje, za pomocąktó rych moż na określićsposó b skanowania, otwierania,
rozpoznawania i zapisywania dokumentó w w ró ż nych formatach oraz ustawiaćjęzyki OCR, język
interfejsu, rodzaj druku dokumentó w wejściowych i inne ustawienia.
Okno dialogowe Opcje moż na otworzyćna kilka sposobó w:
· Na ekranie Nowe zadanie, kliknij przycisk Opcje znajdują
cy się w lewym dolnym rogu.
· Na ekranie Nowe zadanie kliknij Narzędzia > Opcje....
· W edytorze PDF kliknij Narzędzia > Opcje....
· W Edytorze OCR kliknij Narzędzia > Opcje....
Przyciski, odnośniki i polecenia otwierają
ce okno dialogowe Opcje będątakż e dostępne przy
konwertowaniu i skanowaniu plikó w na ekranie Nowe zadanie, na paskach narzędzi i w menu skró tó w
paskó w narzędzi w Edytorze PDF i Edytorze OCR, jak ró wnież w oknach dialogowych, któ re są
wyświetlane przy zapisywaniu dokumentó w.
Okno Opcje zawiera siedem zakładek, z któ rych każ da zawiera ustawienia dotyczą
ce określonego
obszaru funkcjonalności programu ABBYY FineReader.
Ogólne
Na tej zakładce moż esz:
· Wybrać, któ ra częśćprogramu ma byćotwierana przy uruchamianiu programu ABBYY
FineReader 15: Nowe zadanie ekran, Edytor OCR z nowym projektem OCR czy Edytor OCR z
ostatnio uż ywanym projektem OCR.
· Określićurzą
dzenie, z któ rego mająbyćpobierane obrazy oraz wybraćinterfejs skanowania.
Program ABBYY FineReader zawiera wbudowane okno dialogowe do wyświetlania ustawień
skanowania

219

. Jeż eli interfejs skanowania programu ABBYY FineReader 15 jest niezgodny z

posiadanym skanerem, moż na uż yćinterfejsu własnego skanera. Opis tego okna
dialogowego i jego elementó w powinien znajdowaćsię w dokumentacji skanera.
· Ustaw FineReadera jako domyślny program do otwierania dokumentó w PDF.
Jeśli zainstalujesz program ABBYY FineReader na komputerze z systemem Windows 7, na
któ rym nie jest wybrana domyślna aplikacja do przeglą
dania plikó w PDF, program ABBYY
FineReader zostanie automatycznie ustawiony jako domyślna aplikacja do otwierania
dokumentó w PDF.
Przetwarzanie obrazu
Ta zakładka zawiera trzy grupy opcji:
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· Włą
cz rozpoznawanie w tle w edytorze PDF
Włą
czenie tej opcji powoduje, ż e wszystkie strony otwierane w Edytorze PDF są
automatycznie poddawane rozpoznawaniu. Proces ten odbywa się w tle i dodaje do
dokumentu PDF tymczasowąwarstwę tekstową
, dzięki któ rej tekst w dokumencie moż na
przeszukiwaći kopiować.
Korzystają
c ze znajdują
cego się na dole tej grupy łą
cza, moż na określićjęzyki dokumentu.
· Automatycznie przetwarzaj obrazy stron, gdy tylko zostanądodane do edytora OCR
Ta opcja włą
cza lub wyłą
cza automatyczne przetwarzanie nowo dodanych stron. Jeż eli
automatyczne przetwarzanie jest włą
czone, moż na wybraćogó lne opcje przetwarzania
dokumentu i opcje wstępnego przetwarzania obrazu, któ re mająbyćstosowane podczas
skanowania i otwierania obrazó w:
· Rozpoznaj obrazy stron (obejmuje wstępne przetwarzanie i analizę)
Obrazy dodane do Edytora OCR będąwstępnie przetwarzane przy uż yciu ustawień
zdefiniowanych w grupie opcji Ustawienia wstępnego przetwarzania obrazu (stosowane
do konwersji i OCR). Analiza i rozpoznawanie takż e będąwykonywane automatycznie.
· Analizuj obrazy stron (obejmuje wstępne przetwarzanie)
Wstępne przetwarzanie obrazu i analiza dokumentu sąwykonywane automatycznie, ale
rozpoznawanie musi byćuruchomione ręcznie.
· Wstępnie przetwórz obrazy stron
Automatycznie wykonywane jest tylko wstępne przetwarzanie. Analiza i rozpoznawanie
muszązostaćuruchomione ręcznie.
· Ustawienia wstępnego przetwarzania obrazu (stosowane do konwersji i OCR)
Program ABBYY FineReader 15 moż e automatycznie usuwaćtypowe usterki obrazó w
skanowanych i zdjęćcyfrowych.
Zobacz również : Rozpoznawanie w tle
złoż onej pisowni

266

58

, Opcje przetwarzania obrazu

260

oraz Praca z językami o

.

Języki
Na tej zakładce znajdująsię opcje języka OCR. Zobacz również : Właściwości dokumentu, które należ y
uwzględnićprzed rozpoczęciem rozpoznawania OCR

257

.

OCR
Na tej zakładce moż esz wybraćopcje rozpoznawania:
· Tryb rozpoznawania dokumentó w PDF

263

· Czy zastosowaćszczegó łowe, czy szybkie rozpoznawanie
· Typ dokumentu

258
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· Czy program powinien wykrywaćelementy strukturalne (umoż liwia wybranie, któ re elementy
majązostaćzachowane przy eksportowaniu wynikó w do programu Microsoft Word)
· Czy program powinien rozpoznaćkody kreskowe
· Douczanie (umoż liwia uż ywanie wzorcó w uż ytkownika przy rozpoznawaniu tekstu)
· Czcionki (umoż liwia wybó r czcionek do zastosowania w rozpoznanym tekście)
Zobacz również : Opcje OCR

263

, Jeśli drukowany dokument zawiera niestandardowe czcionki

156

.

Ustawienia formatu
Na tej zakładce moż na zdefiniowaćparametry formató w plikó w wyjściowych. Zobacz również :
Ustawienia formatu

232

.

Inne
Na tej zakładce moż esz:
· Określićjęzyk interfejsu

270

programu ABBYY FineReader 15.

· Określić, ile rdzeni procesora program FineReader ma wykorzystywaćdo rozpoznawania.
· Określić, czy program ABBYY FineReader 15 ma automatycznie sprawdzaćdostępność
aktualizacji i je instalować.
· Określ, czy chcesz wysyłaćanonimowe dane dotyczą
ce konfiguracji programu ABBYY
FineReader 15 do firmy ABBYY, aby pomó c w jego ulepszaniu.
· Wybrać, czy podczas korzystania z programu ABBYY FineReader 15 mająbyćwyświetlane
specjalne oferty i porady.
· Włą
czyćlub wyłą
czyćJavaScript

64

w dokumentach PDF.

· Określ, czy program ABBYY FineReader 15 ma automatycznie wykrywaćadresy URL w
dokumentach PDF.
Kliknij Resetuj... na dole okna dialogowego, aby przywró cićustawienia domyślne.
Obszary i Tekst*
Na tej zakładce moż esz:
· Wybraćopcje weryfikacji niepewnych znakó w.
· Zdefiniowaćustawienia dotyczą
ce słó w spoza słownika.
· Zignorowaćsłowa zawierają
ce cyfry i znaki specjalne.
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· Sprawdzićzłoż enia spoza słownika.
Słowo złoż one to słowo składają
ce się z przynajmniej dwó ch innych słó w.
· Określić, czy mająbyćpoprawiane spacje przed i za znakami interpunkcyjnymi.
· Wyświetlaći edytowaćsłowniki uż ytkownika.
· Wybraćczcionkę do prezentacji zwykłego tekstu.
· Wybraćkolor i grubośćramek ró ż nych typó w obszaró w w oknie Obraz, kolor wyró ż nienia
znakó w niepewnych oraz inne opcje wyświetlania.
Zobacz również : Sprawdzanie rozpoznanego tekstu
znaków

160

, Edytowanie właściwości obszaru

148

164

, Jeśli program nie rozpoznaje niektórych

.

* Ta zakładka jest dostępna tylko w Edytorze OCR.
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Ustawienia formatu
Program ABBYY FineReader zapewnia elastyczne ustawienia formatowania, któ re decydująo
wyglą
dzie i stylu dokumentó w wynikowych.
· Ustawienia PDF

232

· Ustawienia formató w DOC(X)/RTF/ODT
· Ustawienia formatu XLS(X)
· Ustawienia formatu PPTX

240

241

· Ustawienia formatu CSV

241

· Ustawienia formatu TXT

242

· Ustawienia formatu HTML

243

· Ustawienia formató w EPUB/FB2
· Ustawienia formatu DjVu

237

244

245

Ustawienia PDF
Dostępne sąnastępują
ce ustawienia:
Jakośćobrazu
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Jeśli tekst zawiera wiele obrazó w lub uż ytkownik zdecyduje się zapisaćobraz strony wraz z
rozpoznanym tekstem, moż e powstaćbardzo duż y plik PDF. Jakośćobrazó w i rozmiar pliku
wynikowego moż na dostosowaćza pomocąopcji znajdują
cych się na liście rozwijanej Jakość
obrazu:
· Najlepsza jakość
Wybierz tę opcję, aby zachowaćjakośćgrafik lub obrazu strony. Rozdzielczośćobrazu
źró dłowego zostanie zachowana.
· Zbalansowany
Wybierz tę opcję, aby zmniejszyćrozmiar pliku PDF i jednocześnie utrzymaćdośćwysoką
jakośćgrafik lub obrazu strony.
· Kompaktowy rozmiar
Wybierz tę opcję, aby znacznie zmniejszyćrozmiar pliku PDF. Rozdzielczośćgrafik i obrazu
strony zostanie zmniejszona do 300 dpi, co będzie miało wpływ na ich jakość.
· Niestandardowe...
Wybierz tę opcję, aby własnoręcznie zdefiniowaćparametry jakości obrazu. W oknie
dialogowym Ustawienia uż ytkownika wybierz ustawienia i kliknij OK.
Tworzenie dokumentów PDF/A
Włą
cz tę opcję, jeśli chcesz utworzyćdokument PDF/A, a następnie wybierz wersję formatu PDF/A.
Tworzenie dokumentów PDF/UA (wymaga OCR)
Włą
cz tę opcję, jeśli chcesz utworzyćdokument PDF/UA. Należ y pamiętać, ż e dokument wynikowy
moż e nie wyglą
daćdokładnie jak oryginał.
Chroń dokumenty za pomocąhaseł
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Opcja ta włą
cza ochronę dokumentu PDF hasłem, aby uniemoż liwićjego otwieranie, drukowanie i
edytowanie przez niepowołane osoby. Kliknij przycisk Ustawienia... i zdefiniuj ustawienia ochrony w
oknie dialogowym, któ re zostanie otwarte:
· Hasło otwarcia dokumentu
Jeż eli zostało zdefiniowane Hasło otwarcia dokumentu, uż ytkownik będzie mó gł otworzyć
plik tylko, jeśli poda hasło. Aby ustawićhasło dla dokumentu:
1. Włą
cz opcję Ograniczanie dostępu za pomocąhasła otwarcia dokumentu.
2. Wpisz hasło i je zatwierdź.
Wyłą
cz opcję Ukryj znaki, jeśli chcesz, aby znaki hasła wpisywane w polu Hasło
otwarcia dokumentu były widoczne.
· Hasło dostępu
Hasło chroni dokument PDF przed nieautoryzowanym edytowaniem i drukowaniem oraz
uniemoż liwia uż ytkownikom nieznają
cym hasła kopiowanie treści do innej aplikacji.
Wszystkie te czynności mogąwykonywaćuż ytkownicy, któ rzy podadząprawidłowe hasło.
Aby ustawićhasło:
1. Włą
cz opcję Ograniczanie moż liwości drukowania i edycji za pomocąhasła dostępu.
2. Wpisz hasło i je zatwierdź.
Wyłą
cz opcję Ukryj znaki, jeśli chcesz, aby znaki hasła wpisywane w polu Hasło dostępu
były widoczne.
Następnie wybierz zestaw dozwolonych czynności.
o Lista rozwijana Drukowanie zawiera opcje umoż liwiają
ce lub uniemoż liwiają
ce
drukowanie dokumentu.
o Lista rozwijana Edycja zawiera opcje umoż liwiają
ce lub uniemoż liwiają
ce edytowanie
dokumentu.
o Opcja Zezwalaj na kopiowanie tekstu, obrazów i innej treści umoż liwia
uż ytkownikom kopiowanie treści (tekstu, obrazó w itd.) z dokumentu. Aby zabronić
takich działań, usuń zaznaczenie tej opcji.
o Opcja Zezwalaj czytnikom ekranu czytaćtekst umoż liwia czytnikom ekranu czytanie
tekstu z otwartego dokumentu. Aby zabronićtakich działań, usuń zaznaczenie tej
opcji.
· Poziom szyfrowania
Lista rozwijana Zaszyfruj zawiera opcje dotyczą
ce szyfrowania dokumentó w chronionych
hasłem.
· 128-bit AES to dośćsilny algorytm szyfrowania oparty na standardzie AES.
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· 256-bit AES to silny algorytm szyfrowania oparty na standardzie AES.
Wybierz jednąz opcji na liście rozwijanej Szyfrowanie. Cała treśćdokumentu szyfruje cały
dokument, pozostawiają
c Cała treśćdokumentu z wyją
tkiem metadanych dane dokumentu
niezaszyfrowane i czytelne.
Usuń obiekty i dane
Włą
cz tę opcję, jeśli nie chcesz zachowywaćró ż nych obiektó w znajdują
cych się w dokumencie PDF, a
następnie kliknij przycisk Wybierz..., aby wskazaćobiekty, któ rych nie chcesz zachować:
· Komentarze i adnotacje
Notatki, adnotacje, kształty i bloki tekstu nie zostanązapisane.
· Łą
cza, media, działania, skrypty i dane formularza
Elementy interaktywne nie zostanązapisane.
· Zakładki
Zakładki nie zostanązapisane.
· Załą
czone pliki
Załą
czone pliki nie zostanązapisane.
Uż yj jednego rozmiaru papieru dla wszystkich obrazów stron
Gdy opcja ta zostanie wyłą
czona, zostanie zachowany oryginalny rozmiar papieru strony. Włą
cz tę
opcję, jeśli chcesz uż yćokreślonego rozmiaru papieru w swoim dokumencie PDF.
Zastosuj kompresję MRC (wymaga OCR)
Ta opcja powoduje zastosowanie algorytmu kompresji MRC, któ ry znacznie redukuje rozmiar pliku i
pozwala zachowaćwizualnąjakośćobrazu.
Opcja Zastosuj kompresję MRC (wymaga OCR) jest dostępna dla przeszukiwalnych dokumentó w
PDF po włą
czeniu opcji Tekst pod graficznym obrazem strony.
Uż yj technologii ABBYY PreciseScan, aby wygładzićznaki na obrazie strony
Włą
cz tę opcję, jeśli chcesz za pomocątechnologii ABBYY PreciseScan wygładzićznaki w
dokumencie. Dzięki temu znaki będągładkie nawet po powiększeniu strony.
Ustawienia przeszukiwalnych dokumentów PDF
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Za pomocąopcji z tej grupy moż esz wybrać, któ re elementy swojego dokumentu PDF chcesz zapisać.
W zależ ności od planowanego sposobu uż ywania dokumentu, wybierz jednąz poniż szych opcji:
· Tylko teksty i grafika
Ta opcja zapisuje tylko rozpoznany tekst i zwią
zane z nim rysunki. Będzie moż na
przeszukiwaćstronę, a rozmiar pliku PDF będzie niewielki. Wyglą
d dokumentu wynikowego
moż e nieznacznie ró ż nićsię od oryginału.
· Tekst na tle obrazu strony
Ta opcja zapisuje tło i obrazy oryginału i umieszcza na nich rozpoznany tekst. Ten typ pliku
PDF zazwyczaj wymaga więcej miejsca na dysku niż Tylko teksty i grafika. Utworzony
dokument PDF będzie moż na przeszukiwać. W niektó rych przypadkach wyglą
d utworzonego
dokumentu moż e nieznacznie ró ż nićsię od oryginału.
· Tekst pod graficznym obrazem strony
Ta opcja powoduje zapisanie całej strony jako obrazu i umieszczenie pod nim
rozpoznanego tekstu. Warstwa tekstowa umoż liwia przeszukiwanie dokumentu i kopiowanie
tekstu, zachowanie obrazó w stron sprawia, ż e dokument wyglą
da dokładnie tak, jak oryginał.
Umieśćzakładki w nagłówkach
Wybierz tę opcję, aby utworzyćspis treści z nagłó wkó w w dokumencie.
Utwórz znaczniki PDF
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Wybierz tę opcję, aby dodaćznaczniki PDF do dokumentu PDF.
Opró cz tekstu i obrazó w pliki PDF mogązawieraćinformacje o strukturze dokumentu, np. jego
elementach logicznych, obrazach i tabelach. Informacje te sąprzechowywane w znacznikach PDF. Plik
PDF ze znacznikami PDF moż e byćdopasowywany do ró ż nych rozmiaró w ekranu i dobrze się
wyświetla na urzą
dzeniach przenośnych.
Czcionki
Zapisują
c tekst w formacie PDF moż na wykorzystaćzaró wno czcionki Adobe jak i zainstalowane w
systemie Windows. Aby określićzestaw czcionek, jaki ma zostaćuż yty, z listy rozwijanej wybierz jedną
z następują
cych opcji:
· Uż yj czcionek predefiniowanych
W pliku PDF zostanąuż yte czcionki Adobe, na przykład: Times New Roman, Arial, Courier
New.
· Uż yj czcionek Windows
W pliku zostanąuż yte czcionki zainstalowane w systemie Windows.
Aby osadzićczcionki w dokumencie PDF, zaznacz opcję Osadź czcionki. To spowoduje zwiększenie
rozmiaru pliku, ale dokument będzie wyglą
dał tak samo na każ dym komputerze.
Okno dialogowe Osadź czcionki jest dostępna tylko dla Tylko teksty i grafika i Tekst na tle
obrazu strony dokumentó w PDF.
Zachowaj metadane dokumentu, takie jak autorzy i słowa kluczowe
Zachowuje metadane

105

dokumentu podczas jego zapisywania w formacie PDF. Ta opcja jest

włą
czona domyślnie.
Aby zmienićmetadane dokumentu, kliknij przycisk Edytuj metadane..., wprowadź zmiany i kliknij OK.

Ustawienia formatów DOC(X)/RTF/ODT
Dostępne sąnastępują
ce ustawienia:
Układ dokumentu
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Wybierz parametry w zależ ności od planowanego wykorzystania dokumentu wynikowego.
1. Dokładna kopia
Zachowuje formatowanie dokumentu oryginalnego. Ta opcja jest zalecana w przypadku
dokumentó w o skomplikowanych układach, takich jak broszury reklamowe. Wybó r tej opcji
spowoduje jednak pewne ograniczenia w zakresie wprowadzania zmian w tekście i
formatowaniu dokumentu wyjściowego.
2. Kopia do edycji
Tworzy dokument, któ rego formatowanie moż e nieznacznie odbiegaćod oryginału.
Dokumenty wykonane w tym trybie sąłatwe w edycji.
3. Tekst sformatowany
Zachowuje akapity, ale nie zachowuje dokładnie położ enia obiektó w i odstępó w między
wierszami. Utworzony tekst będzie wyró wnany do lewej. Teksty pisane od prawej zostaną
wyró wnane do prawej.
Teksty pionowe zostanązamienione w poziome.
4. Zwykły tekst
Odrzuca większośćformatowania. Zachowuje tylko style czcionki, jeśli opcja Zachowaj
pogrubienia, kursywę i podkreślenia w zwykłym tekście jest włą
czona.
Domyślny format papieru

238

ABBYY® FineReader 15 Podręcznik uż ytkownika

Z listy rozwijanej Domyślny format papieru moż na wybraćformat papieru, któ ry zostanie uż yty przy
zapisywaniu dokumentu w formacie RTF, DOC, DOCX lub ODT.
Ustawienia grafiki
Dokumenty zawierają
ce wiele obrazó w mogąbyćbardzo duż e. Jakośćobrazó w i zwią
zany z nią
rozmiar pliku moż na dostosowaćza pomocąopcji znajdują
cych się na liście rozwijanej Ustawienia
obrazu. Zachowaj obrazki.
Wskazówka. Aby zmienićparametry zapisywania obrazu, kliknij Niestandardowe.... Zdefiniuj
wybrane ustawienia w oknie dialogowym Ustawienia uż ytkownika i kliknij OK.
Ustawienia tekstu
· Zachowaj oryginalne numery stron, nagłówki i stopki
Zachowuje nagłó wki, stopki i numery stron w tekście wynikowym.
· Zachowaj odstępy między liniami i myślniki
Zachowuje oryginalny porzą
dek linii tekstu w tekście wynikowym.
· Zachowaj podziały stron
Zachowuje oryginalne uporzą
dkowanie stron.
· Zachowaj numery linii
Zachowuje oryginalne numerowanie wierszy (jeśli miał je dokument oryginalny). Numery
wierszy zostanązapisane w osobnym polu, któ re pozostanie niezmienione podczas edycji
tekstu.
Funkcja ta jest dostępna tylko, gdy opcja Kopia do edycji jest wybrana na liście Układ
dokumentu Wyślij.
· Zachowaj tekst i kolory tła
Zaznacz tę opcję, aby zachowaćkolor czcionki i tła.
· Zachowaj pogrubienia, kursywę i podkreślenia w zwykłym tekście
Zachowuje style czcionki, gdy opcja Zwykły tekst jest wybrana na liście Układ dokumentu
Wyślij.
Jeśli wykrywanie nagłó wkó w, stopek, spisó w treści, list numerowanych i przypisó w zostanie
wyłą
czone na zakładce OCR okna dialogowego Opcje (aby otworzyćto okno, kliknij opcję Opcje... w
menu Narzędzia), elementy te zostanązapisane jako tekst treści.
Znaki niepewne
Włą
cz opcję Zaznacz niepewne znaki, jeśli zamierzasz edytowaćdokument w programie Microsoft
Word zamiast w oknie Tekst Edytora OCR programu ABBYY FineReader. Włą
czenie tej opcji
powoduje wyró ż nienie wszystkich znakó w niepewnych w dokumencie programu Microsoft Word.
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Wskazówka. Kolor oznaczania niepewnych znakó w moż esz zmienićna karcie Obszary i tekst w
oknie dialogowym Opcje (aby otworzyćto okno, kliknij opcję Opcje... w menu Narzędzia).
Zachowaj metadane dokumentu, takie jak autorzy i słowa kluczowe
Zachowuje metadane przy zapisywaniu dokumentu. Ta opcja jest włą
czona domyślnie.
Aby zmienićmetadane dokumentu, kliknij przycisk Edytuj metadane..., wprowadź zmiany i kliknij OK.

Ustawienia formatu XLS(X)
Dostępne sąnastępują
ce ustawienia:
Układ dokumentu
Wybierz parametry w zależ ności od planowanego wykorzystania dokumentu wynikowego.
1. Tekst sformatowany
Zachowuje czcionki, rozmiary czcionek i akapity, ale nie zachowuje dokładnych odstępó w
między wierszami ani rozmieszczenia obiektó w na stronie. Utworzony tekst będzie
wyró wnany do lewej. Teksty pisane od prawej zostanąwyró wnane do prawej.
Teksty pionowe zostanązamienione w poziome.
2. Zwykły tekst
Nie zachowuje formatowania.
Ustawienia grafiki
Moż na zapisywaćgrafiki w dokumentach XLSX. Dokumenty zawierają
ce wiele obrazó w mogąbyć
bardzo duż e. Jakośćobrazó w i rozmiar pliku wynikowego moż na dostosowaćza pomocąopcji
znajdują
cych się na liście rozwijanej Zachowaj obrazy (tylko XLSX).
Wskazówka. Aby zmienićparametry zapisywania obrazu, kliknij Niestandardowe.... Wybierz
ustawienia w oknie dialogowym Ustawienia uż ytkownika i kliknij OK.
Ustawienia tekstu
· Zachowaj nagłówki i stopki
Włą
cz tę opcję, jeśli chcesz zachowaćtekst nagłó wkó w i stopek. Jeśli opcja ta jest wyłą
czona,
nagłó wki i stopki nie sązachowywane.
· Ignoruj tekst poza tabelami
Zapisuje tylko tabele i ignoruje wszystko inne.
· Konwertuj wartości numeryczne na typ liczbowy
Konwertuje liczby na format „Liczby” w dokumencie XLSX. Na takich komó rkach program
Microsoft Excel moż e wykonywaćdziałania arytmetyczne.
· Utwórz osobny arkusz dla każ dej strony (tylko XSLX)
Włą
cz tę opcję, aby zapisaćstrony z dokumentu źró dłowego w osobnych arkuszach.
Zachowaj metadane dokumentu, takie jak autorzy i słowa kluczowe
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Zachowuje metadane przy zapisywaniu dokumentu. Ta opcja jest włą
czona domyślnie.
Aby zmienićmetadane dokumentu, kliknij przycisk Edytuj metadane..., wprowadź zmiany i kliknij OK.

Ustawienia formatu PPTX
Dostępne sąnastępują
ce ustawienia:
Ustawienia grafiki
Dokumenty zawierają
ce wiele obrazó w mogąbyćbardzo duż e. Jakośćobrazó w i rozmiar pliku
wynikowego moż na dostosowaćza pomocąopcji znajdują
cych się na liście rozwijanej Zachowaj
obrazki.
Wskazówka. Aby zmienićustawienia zapisywania obrazu, kliknij Niestandardowe.... W oknie
dialogowym Ustawienia uż ytkownika wybierz ustawienia i kliknij OK.
Ustawienia tekstu
· Zachowaj nagłówki i stopki
Zachowuje nagłó wki i stopki w dokumencie wyjściowym.
· Zachowaj podział na wiersze
Zachowuje oryginalny układ wierszy tekstu. W przeciwnym razie cały tekst w dokumencie
wynikowym będzie znajdował się w jednym wierszu.
· Zawiń tekst
Zmniejsza rozmiar czcionki, jeśli tekst nie mieści się w bloku.
Zachowaj metadane dokumentu, takie jak autorzy i słowa kluczowe
Zachowuje metadane przy zapisywaniu dokumentu. Ta opcja jest włą
czona domyślnie.
Aby zmienićmetadane dokumentu, kliknij przycisk Edytuj metadane..., wprowadź zmiany i kliknij OK.

Ustawienia formatu CSV
Dostępne sąnastępują
ce ustawienia:
Ustawienia tekstu
· Ignoruj tekst poza tabelami
Zapisuje tylko tabele i ignoruje wszystko inne.
· Wstaw znak łamania strony (#12) jako separator strony
Zapisuje oryginalny porzą
dek stron.
Ogranicznik
Określa znak do oddzielania kolumn danych w wynikowym dokumencie CSV.
Kodowanie
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Program ABBYY FineReader automatycznie wykrywa stronę kodową285 . Aby zmienićstronę kodową
,
wybierz odpowiedniąstronę kodowąz listy rozwijanej w Kodowanie.
Zachowaj metadane dokumentu, takie jak autorzy i słowa kluczowe
Zachowuje metadane przy zapisywaniu dokumentu. Ta opcja jest włą
czona domyślnie.
Aby zmienićmetadane dokumentu, kliknij przycisk Edytuj metadane..., wprowadź zmiany i kliknij OK.

Ustawienia formatu TXT
Dostępne sąnastępują
ce ustawienia:
Układ dokumentu
Wybierz parametry w zależ ności od planowanego wykorzystania dokumentu wynikowego.
1. Tekst sformatowany
Zachowuje akapity, ale nie zachowuje dokładnego położ enia obiektó w ani odstępó w
między wierszami. Ponadto wcięcia akapitó w i tabele zostanąodtworzone przy uż yciu
białych znakó w. Utworzony tekst będzie wyró wnany do lewej. Teksty pisane od prawej
zostanąwyró wnane do prawej.
Teksty pionowe zostanązamienione w poziome.
2. Zwykły tekst
Nie zachowuje formatowania.
Ustawienia tekstu
· Zachowaj podział na wiersze
Zachowuje oryginalny układ wierszy tekstu. Jeśli opcja ta nie jest włą
czona, każ dy akapit
zostanie zapisany w jednym wierszu.
· Wstaw znak łamania strony (#12) jako łamacz strony
Zapisuje oryginalny porzą
dek stron.
· Uż yj pustej linii jako separatora akapitu
Oddziela akapity pustym wierszem.
· Zachowaj nagłówki i stopki
Zachowuje nagłó wki i stopki w dokumencie wyjściowym.
Kodowanie
Program ABBYY FineReader automatycznie wykrywa stronę kodową285 . Aby zmienićstronę kodową
,
wybierz odpowiedniąstronę kodowąz listy rozwijanej w Kodowanie.
Zachowaj metadane dokumentu, takie jak autorzy i słowa kluczowe
Zachowuje metadane przy zapisywaniu dokumentu. Ta opcja jest włą
czona domyślnie.
Aby zmienićmetadane dokumentu, kliknij przycisk Edytuj metadane..., wprowadź zmiany i kliknij OK.
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Ustawienia formatu HTML
Dostępne sąnastępują
ce ustawienia:
Układ dokumentu
Wybierz parametry w zależ ności od planowanego wykorzystania dokumentu wynikowego.
· Elastyczny układ
Zachowuje formatowanie oryginału. Otrzymany dokument HTML moż na swobodnie
edytować.
· Tekst sformatowany
Zachowuje czcionki, rozmiary pisma, style pisma i akapity, ale nie zachowuje dokładnie
odstępó w między wierszami ani położ enia obiektó w na stronie. Utworzony tekst będzie
wyró wnany do lewej. Teksty pisane od prawej zostanąwyró wnane do prawej.
Teksty pionowe zostanązamienione w poziome.
· Zwykły tekst
Nie zachowuje formatowania.
Ustawienia grafiki
Dokumenty zawierają
ce wiele obrazó w mogąbyćbardzo duż e. Jakośćobrazó w i rozmiar pliku
wynikowego moż na dostosowaćza pomocąopcji znajdują
cych się na liście rozwijanej Zachowaj
obrazki.
Wskazówka. Aby zmienićustawienia zapisywania obrazu, kliknij Niestandardowe.... W oknie
dialogowym Ustawienia uż ytkownika wybierz ustawienia i kliknij OK.
Ustawienia tekstu
· Zachowaj podział na wiersze
Zachowuje oryginalny układ wierszy tekstu. Jeśli opcja ta zostanie wyłą
czona, cały tekst w
dokumencie wynikowym będzie znajdował się w jednym wierszu.
· Zachowaj tekst i kolory tła
Zaznacz tę opcję, aby zachowaćkolor czcionki i tła.
· Zachowaj nagłówki i stopki
Zachowuje nagłó wki i stopki w dokumencie wyjściowym.
Kodowanie
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Program ABBYY FineReader automatycznie wykrywa stronę kodową285 . Aby zmienićstronę kodową
,
wybierz odpowiedniąstronę kodowąz listy rozwijanej w Kodowanie.
Ustawienia ksią
ż ek
Przy konwersji papierowej ksią
ż ki na format HTML włą
cz opcję Wygeneruj spis treści i uż yj go do
podzielenia dokument na pliki. Ksią
ż kę moż na podzielićna akapity na jeden z następują
cych
sposobó w:
· Automatycznie utwórz pliki w oparciu o nagłówki
Program ABBYY FineReader 15 automatycznie podzieli dokument na części o mniej więcej
takim samym rozmiarze, zapisze je w osobnych plikach HTML i utworzy odnośniki do nich w
spisie treści.
· Utwórz pliki w oparciu o nagłówki poziomu 1
Program ABBYY FineReader 15 automatycznie podzieli dokument na pliki HTML na
podstawie nagłó wkó w najwyż szego poziomu.
· Utwórz pliki w oparciu o nagłówki poziomu 2
Program ABBYY FineReader 15 automatycznie podzieli dokument na pliki HTML na
podstawie nagłó wkó w najwyż szego poziomu i nagłó wkó w następują
cego poziomu.
Zachowaj metadane dokumentu, takie jak autorzy i słowa kluczowe
Zachowuje metadane przy zapisywaniu dokumentu. Ta opcja jest włą
czona domyślnie.
Aby zmienićmetadane dokumentu, kliknij przycisk Edytuj metadane..., wprowadź zmiany i kliknij OK.

Ustawienia formatów EPUB/FB2
Dostępne sąnastępują
ce ustawienia:
Układ dokumentu
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Wybierz parametry w zależ ności od planowanego wykorzystania dokumentu wynikowego.
· Tekst sformatowany
Zachowuje akapity, ale nie zachowuje dokładnego położ enia obiektó w ani odstępó w
między wierszami. Utworzony tekst będzie wyró wnany do lewej. Teksty pisane od prawej
zostanąwyró wnane do prawej.
Teksty pionowe zostanązamienione w poziome.
Style pisma zostanązachowane tylko w formacie EPUB.
· Zwykły tekst
Nie zachowuje formatowania.
Zapisują
c w formacie EPUB, moż na zachowaćczcionki, wybierają
c opcję Tekst sformatowany z listy
rozwijanej Układ dokumentu i włą
czają
c poniż ej opcjęZachowaj czcionki i rozmiary czcionek
(tylko EPUB). Wybierz opcję Osadź czcionki, aby osadzićczcionki dokumentu w wynikowym ebooku.
Niektó re urzą
dzenia i programy nie wyświetlająosadzonych czcionek.
Utwórz okładkę
Włą
cz opcję Uż yj pierwszej strony jako okładki e-booka, jeśli chcesz, aby pierwsza strona
dokumentu służ yła za jego okładkę.
Ustawienia grafiki
Dokumenty zawierają
ce wiele obrazó w mogąbyćbardzo duż e. Jakośćobrazó w i rozmiar pliku
wynikowego moż na dostosowaćza pomocąopcji znajdują
cych się na liście rozwijanej Zachowaj
obrazki.
Wskazówka. Aby zmienićustawienia zapisywania obrazu, kliknij Niestandardowe.... W oknie
dialogowym Ustawienia uż ytkownika wybierz ustawienia i kliknij OK.
Ustawienia formatu EPUB
Moż esz wybraćwersję formatu EPUB.
Zachowaj metadane dokumentu, takie jak autorzy i słowa kluczowe
Zachowuje metadane przy zapisywaniu dokumentu. Ta opcja jest włą
czona domyślnie.
Aby zmienićmetadane dokumentu, kliknij przycisk Edytuj metadane..., wprowadź zmiany i kliknij OK.

Ustawienia formatu DjVu
Dostępne sąnastępują
ce ustawienia:
Tryb zapisu
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W zależ ności od planowanego sposobu uż ywania dokumentu, wybierz jednąz poniż szych opcji:
· Tekst pod graficznym obrazem strony
Ta opcja powoduje zapisanie całej strony jako obrazu i umieszczenie pod nim
rozpoznanego tekstu. Dzięki temu powstaje przeszukiwalny dokument DjVu, któ ry wyglą
dem
prawie nie odbiega od oryginału.
· Tylko rysunki
Ta opcja powoduje zapisanie dokładnego obrazu strony. Dokument wynikowy będzie prawie
identyczny, jak oryginał, ale nie będzie moż na przeszukiwaćzawartego w nim tekstu.
Ustawienia grafiki
Dokumenty zawierają
ce wiele obrazó w mogąbyćbardzo duż e. Jakośćobrazó w i rozmiar pliku
wynikowego moż na dostosowaćza pomocąopcji znajdują
cych się na liście rozwijanej Jakość
obrazu.
Wskazówka. Aby zmienićustawienia zapisywania obrazu, kliknij Niestandardowe.... W oknie
dialogowym Ustawienia uż ytkownika wybierz ustawienia i kliknij OK.
Wiele warstw
W formacie DjVu zastosowano specjalnątechnikę kompresji, któ ra polega na podziale obrazu strony
na warstwy i skompresowaniu każ dej z nich innąmetodą
. Domyślnie program ABBYY FineReader
automatycznie decyduje, czy uż yćkompresji wielowarstwowej na danej stronie (tzn. opcja Wiele
warstw jest ustawiona naAutomatycznie). Ustaw opcję Wiele warstw na Zawsze włą
czony, jeśli
chcesz zastosowaćkompresję wielowarstwowąna wszystkich stronach lub na Zawsze wyłą
czony, jeśli
nie chcesz stosowaćkompresji wielowarstwowej.
Zachowaj metadane dokumentu, takie jak autorzy i słowa kluczowe
Zachowuje metadane przy zapisywaniu dokumentu. Ta opcja jest włą
czona domyślnie.
Aby zmienićmetadane dokumentu, kliknij przycisk Edytuj metadane..., wprowadź zmiany i kliknij OK.
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Obsługiwane języki OCR i porównywania dokumentów
ABBYY FineReader 15 obsługuje 195 językó w OCR:
· Języki naturalne
· Języki sztuczne
· Języki formalne

247

253

253

Ró ż ne wersje produktu mogąobsługiwaćró ż ne języki.
Języki naturalne
· Abchaski
· Avar
· Agul
· Adygejski
· Azerbejdż ań ski (Cyrylica), Azerbejdż ań ski (Alf. Łaciń ski) **
· Aymara
· Albań ski
· Ałtajski
· Angielska transkrypcja fonetyczna
· Angielski*, **
· Arabski (Arabia Saudyjska)
· Armeń ski (wschodni, zachodni, Grabar)*
· Afrikaans
· Nahuatl
· Baskijski
· Baszkirski*, **
· Białoruski
· Bemba
· Blackfoot
· Bułgarski*, **
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· Bretoń ski
· Bugotu
· Buriacki
· Walijski
· Węgierski*, **
· Wolof
· Wietnamski*, **
· Hawajski
· Gagauski
· Galicyjski
· Ganda
· Grecki*
· Guarani
· Kawa
· Szkocki Celtycki
· Dakota (Siouań ski)
· Dargwa
· Duń ski*, **
· Tun
· Dungan
· Zulu
· Hebrajski*
· Jidysz
· Inguszecki
· Indonezyjski*, **
· Włoski*, **
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· Kabardyjski
· Kazachski
· Kałmucki
· Karakalpak
· Bałkarski
· Kataloń ski*, **
· Kaszubski
· Keczua (Boliwia)
· Kikuyu
· Kirgiski
· Chiń ski Uproszczony, Chiń ski Tradycyjny
· Kongo
· Koreań ski, Koreań ski (Hangyl)
· Korsykań ski
· Koryak
· Xhosa
· Kpelle
· Crow
· Tatarski (Krymsko-Tatarski)
· Kumyk
· Kurdyjski
· Lak
· Łaciń ski*
· Łotewski*, **
· Lezgi
· Litewski*, **
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· Luba
· Łuż ycki
· Majski
· Macedoń ski
· Malagasy
· Malajski (Malezja)
· Malinke
· Maltań ski
· Mansyjski
· Maoryski
· Mari
· Minangkabau
· Mohawk
· Rumuń ski (Mołdawia)
· Mongolski
· Mordvin
· Miao
· Niemiecki (Luksemburg)
· Niemiecki**, Niemiecki (Nowa Pisownia)*, **
· Nenets
· Niwchijski
· Holenderski**, Holenderski (Belgia)*, **
· Nogay
· Norweski (Nynorsk)**, Norweski (Bokmal)*, **
· Nyanja
· Ojibway
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· Osetyjski
· Papiamento
· Polski*, **
· Portugalski**, Portugalski (Brazylia)*, **
· Prowansalski
· Retroromań ski
· Rwandyjski
· Rumuń ski*, **
· Rundi
· Rosyjski*, **
· Rosyjski (Stara Pisownia)
· Rosyjski z akcentem
· Sami (Lapoń ski)
· Samoań ski
· Zapotec
· Suazi
· Cebuano
· Selkup
· Serbski (Cyrylica), Serbski (Alf. Łaciń ski)
· Słowacki*, **
· Słoweń ski*, **
· Somalijski
· Swahili
· Sunda
· Tabasaran
· Tagalog
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· Tadż ycki
· Tahitań ski
· Tajlandzki*
· Tatarski*, **
· Tok Pisin
· Tongijski
· Tswana
· Tuwiń ski
· Turecki*, **
· Turkmeń ski (Cyrylica), Turkmeń ski (Alf. Łaciń ski)
· Udmurt
· Uighur (Cyrylica), Uighur (Alf. Łaciń ski)
· Uzbecki (Cyrylica), Uzbecki (Alf. Łaciń ski)
· Ukraiń ski*, **
· Farerski
· Fidż yjski
· Fiń ski*, **
· Francuski*, **
· Fryzyjski
· Friulski
· Khakass
· Hani
· Khanty
· Hausa
· Chorwacki*, **
· Jingpo
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· Romski
· Chamorro
· Czeczeń ski
· Czeski*, **
· Czuwaski
· Czukocki
· Szwedzki*, **
· Shona
· Ewenkijski
· Eweń ski
· Eskimoski (Cyrylica), Eskimoski (Alf. Łaciń ski)
· Estoń ski*, **
· Sotho
· Jakucki
· Japoń ski
Języki sztuczne
· Ido
· Interlingwa
· Occidental
· Esperanto
Języki formalne
· Basic
· C/C++
· COBOL
· Fortran
· Java
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· Pascal
· Proste formuły matematyczne
· Cyfry
Aby uzyskaćinformacje, jakie czcionki sąpotrzebne do wyświetlania znakó w poszczegó lnych
językó w, zapoznaj się z sekcjąCzcionki wymagane do poprawnego wyświetlania tekstu w
obsługiwanych językach

274

.

*Dla tego języka dostępne sąsłowniki, dzięki czemu program ABBYY FineReader moż e wyszukiwać
niepewnie rozpoznane znaki oraz znajdowaćbłędy pisowni w tekstach napisanych w tym języku.
**Język poró wnywania dokumentó w. Program ABBYY FineReader potrafi poró wnywaćdokumenty
napisane w 35 językach. Zobacz również : ABBYY Porównaj dokumenty

198

.

Obsługiwane formaty dokumentów
Poniż sza tabela zawiera listę formató w plikó obsługiwanych przez program ABBYY FineReader 15.
Formaty
Formaty
Format

Rozszerzenie pliku

wejściowe
Edytora OCR

wejściowe
Edytora PDF /
programu ABBYY

Formaty zapisu

Porównaj
dokumenty

Dokument PDF

*.pdf

+

+

+

*.doc, *.docx

-

+

+

*.xls, *.xlsx

-

+

+

*.pptx

-

+

+

*.ppt

-

+

-

Edytowalne formaty tekstowe
Dokument
Microsoft Word
Skoroszyt
programu
Microsoft Excel 97–
2003
Prezentacja
programu
Microsoft
PowerPoint
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Rysunek programu

*.vsd, *.vsdx

-

+/-

-

Dokument HTML

*.htm, *.html

-

+

+

Rich Text Format

*.rtf

-

+

+

Dokument

*.txt

-

+

+

*.csv

-

-

+

*.odt

-

+

+

*.ods

-

+

-

*.odp

-

+

-

*.fb2

-

-

+

*.epub

-

-

+

*.xps

+

+

-

*.djvu, *.djv

+

+

+

*.jpg, *.jpeg

+

+

+

*.jp2, *.j2k, *.jpf,

+

+

+

Microsoft Visio

tekstowy
Plik wartości
rozdzielanych
przecinkami
programu
Microsoft Office
Excel
OpenDocument
Text

Dokument FB2
Dokument EPUB
Formaty nieedytowalne
XPS (wymaga
bibliotek Microsoft
.NET Framework 4)
Dokument DjVu
Obrazy
JPEG
JPEG 2000

*.jpx, *.jpc
PNG

*.png

+

+

+

TIFF

*.tiff, *.tif

+

+

+

BMP

*.bmp, *.dib, *.rle

+

+

+
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GIF
JBIG2
PCX

*.gif

+

+

-

*.jbig2, *.jb2

+

+

+

*.dcx, *.pcx

+

+

+

Aby mó c edytowaćtekst w określonym formacie, należ y miećzainstalowanąna komputerze
odpowiedniąwersję programu Microsoft Office lub Apache OpenOffice.
Program ABBYY Poró wnaj dokumenty zapisuje wyniki w następują
cych formatach:
· Dokumenty PDF (*.pdf)
Aby przeglą
daćpliki PDF, należ y zainstalowaćna komputerze przeglą
darkę tego typu
plikó w. Aby wyświetlićlistę ró ż nic, otwó rz okienko Komentarze.
· Dokument Microsoft Word (*.docx)
Jeśli metadane dokumentu zawierająinformacje na temat zgodności ze standardem PDF/A lub
PDF/UA, będzie to widoczne w oknie Właściwości dokumentu.
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Właściwości dokumentu, które należ y uwzględnićprzed
rozpoczęciem rozpoznawania OCR
Jakośćobrazó w ma duż y wpływ na jakośćrozpoznawania OCR. W tej części opisano, jakie czynniki
należ y wzią
ćpod uwagę przed rozpoczęciem rozpoznawania obrazó w.
· Języki OCR
· Typ druku

257

258

· Jakośćdruku
· Tryb koloró w

258

259

Języki OCR
Program ABBYY FineReader rozpoznaje dokumenty napisane w jednym bą
dź wielu językach (np.
dwó ch lub więcej). W przypadku dokumentó w wielojęzycznych należ y wybraćkilka językó w
rozpoznawania OCR.
Aby wybraćjęzyki OCR, kliknij Opcje

228

> Języki i wybierz jednąz następują
cych opcji:

· Automatycznie wybierz języki OCR z poniż szej listy
Program ABBYY FineReader automatycznie wybierze odpowiednie języki z listy językó w
zdefiniowanych przez uż ytkownika. Aby edytowaćlistę językó w:
1. Zaznacz opcję Automatycznie wybierz języki OCR z poniż szej listy.
2. Kliknij przycisk Określ....
3. W oknie dialogowym Języki wybierz języki i kliknij OK.
4. Na liście rozwijanej Opcje kliknij przycisk OK.
· Podaj ręcznie języki OCR
Wybierz tę opcję, jeśli potrzebnego języka nie ma na liście.
W poniż szym oknie dialogowym wskaż jeden lub więcej językó w. Jeśli często korzystasz z
określonej kombinacji językó w, moż esz utworzyćnowągrupę

161

dla tych językó w.

Jeśli języka nie ma na liście, to znaczy, ż e:
1. program ABBYY FineReader go nie obsługuje lub
Listę wszystkich obsługiwanych językó w moż na znaleźćw sekcji Obsługiwane języki
OCR

247

.
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2. nie jest obsługiwany przez Twojąwersję produktu.
Listę wszystkich językó w obsługiwanych przez wybranąwersję programu moż na znaleźć
w oknie dialogowym Licencje (kliknij Pomoc > O programie... > Informacje o licencji aby
otworzyćto okno dialogowe).
Moż na nie tylko uż ywaćwbudowanych językó w i grup językó w, ale ró wnież tworzyćwłasne. Zobacz
również : Jeśli program nie rozpoznaje niektórych znaków

160

.

Typ druku
Dokumenty mogąbyćdrukowane na ró ż nych urzą
dzeniach, takich jak maszyny do pisania i faks.
Sposó b druku dokumentu ma znaczenie dla jakości rozpoznawania OCR. Jakośćrozpoznawania OCR
moż na poprawić, wybierają
c odpowiedni typ druku w oknie dialogowym Opcje

228

.

W większości przypadkó w program automatycznie wykrywa typy druku dokumentu. Aby typ druku był
wykrywany automatycznie, musi byćzaznaczona opcja Auto w grupie opcji Typ dokumentu w oknie
dialogowym Opcje (kliknij Narzędzia > Opcje... > OCR aby uzyskaćdostęp do tych opcji). Dokument
moż na przetworzyćw trybie czarno-białym lub kolorowym.
Ponadto w razie potrzeby moż na też ręcznie wybraćtyp druku.
Przykład tekstu napisanego na maszynie. Wszystkie litery mająjednakowąszerokość
(poró wnaj na przykład litery „w” i „t”). W przypadku takich tekstó w należ y wybraćtyp
Maszyna do pisania.
Przykład tekstu wydrukowanego przez faks. Jak widaćw przedstawionym przykładzie,
w niektó rych miejscach litery sąniewyraźne. Widoczne sąteż kurz i zniekształcenia. W
przypadku takich tekstó w należ y wybraćtyp Faks.
Po zakończeniu rozpoznawania tekstó w pisanych na maszynie i faksó w należ y włą
czyćopcję Auto
przed przystą
pieniem do przetwarzania zwykłych dokumentó w drukowanych.
Jakośćdruku
Dokumenty o niskiej jakości z „kurzem” (tzn. czarnymi kropkami lub plamkami), rozmazanymi i
nieró wnymi literami lub zakrzywionymi wierszami i przesuniętymi granicami tabel mogąwymagać
specjalnych ustawień skanowania.
Faks

Gazeta
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Dokumenty o niskiej jakości najlepiej skanowaćw odcieniach szarości

219

. Przy skanowaniu w

odcieniach szarości program automatycznie ustawi optymalnąjasność 285 .
Tryb skanowania w skali szarości zachowuje więcej informacji na temat liter skanowanego tekstu, co
zapewnia lepsze wyniki rozpoznawania OCR podczas rozpoznawania dokumentó w średniej lub niskiej
jakości. Niektó re usterki moż na ró wnież usuną
ćręcznie, korzystają
c z narzędzi do edycji obrazó w,
dostępnych w Edytorze obrazó w. Zobacz również : Jeż eli obraz dokumentu zawiera defekty i
dokładnośćOCR jest niska

141

.

Tryb kolorowy
Jeśli nie chcesz zachowaćoryginalnych koloró w kolorowego dokumentu, moż esz go przetworzyćw
trybie czarno-białym. To znacznie zmniejszy rozmiar projektu OCR i przyspieszy proces
rozpoznawania. Jednakż e przetwarzanie obrazó w o niskim kontraście w trybie czarno-białym moż e
spowodować, ż e jakośćodczytywania OCR będzie niska. Nie zaleca się ró wnież stosowania trybu
czarno-białego do przetwarzania zdjęć, stron z czasopism oraz tekstó w w językach chińskim,
japońskim i koreańskim.
Wskazówka. Ponadto szybkośćrozpoznawania OCR kolorowych i czarno-białych dokumentó w
moż na zwiększyć, wybierają
c opcję Szybkie rozpoznawanie na zakładce OCR okna dialogowego
Opcje. Więcej informacji na temat trybó w rozpoznawania moż na znaleźćw części Opcje OCR

263

.

Więcej zaleceń dotyczą
cych wyboru odpowiedniego trybu koloró w znajduje się w sekcji Wskazówki
na temat skanowania

219

.

Po przekonwertowaniu dokumentu na czarno-biały nie będzie moż na przywró cićpełnych koloró w.
Aby otrzymaćkolorowy dokument, otwó rz plik z kolorowymi obrazami lub zeskanuj papierowy
dokument w trybie kolorowym.
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Opcje przetwarzania obrazu
Aby dostosowaćproces skanowania i otwierania stron w programie ABBYY FineReader:
· włą
cz/wyłą
cz rozpoznawanie w tle w Edytorze PDF

260

· włą
cz/wyłą
cz automatycznąanalizę i rozpoznawanie

260

stron przy ich dodawaniu do

Edytora OCR
· określ ustawienia wstępnego przetwarzania grafiki

261

Opcje moż esz zdefiniowaćprzy otwieraniu dokumentu PDF, obrazó w lub skanó w w oknie Nowe
zadanie lub na karcie Przetwarzanie obrazów okna dialogowego Opcje (kliknij Narzędzia > Opcje...
aby otworzyćto okno dialogowe).
Wszelkie zmiany wprowadzone w oknie dialogowym Opcje zostanązastosowane tylko do nowo
skanowanych lub otwieranych obrazó w.
Zakładka Przetwarzanie obrazów okna dialogowego Opcje zawiera następują
ce opcje:
Włą
cz rozpoznawanie w tle w edytorze PDF
rozpoznawanie w tle zostanie zastosowane do wszystkich stron otwieranych w Edytorze PDF. Funkcja
rozpoznawania w tle umoż liwia przeszukiwanie i kopiowanie tekstu nawet w dokumentach
pozbawionych warstwy tekstowej (np. zawierają
cych tylko skany lub utworzonych z obrazó w). W
samym dokumencie nie sąwprowadzane ż adne trwałe zmiany.
Na tej zakładce moż esz też określićJęzyki OCR

257
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Jeśli chcesz umoż liwićinnym uż ytkownikom przeszukiwanie tekstu dokumentu, kliknij Plik >
Rozpoznaj dokument > Rozpoznaj dokument....
Automatyczna analiza i rozpoznawanie obrazów dodawanych do Edytora OCR
Domyślnie strony sąautomatycznie analizowane i rozpoznawane, ale moż na to zmienić. Dostępne są
następują
ce tryby:
· Rozpoznaj obrazy stron (obejmuje wstępne przetwarzanie i analizę)
Podczas otwierania obrazó w Edytor OCR automatycznie podda je wstępnemu przetwarzaniu
przy uż yciu ustawień zdefiniowanych w grupie Ustawienia wstępnego przetwarzania
obrazu (stosowane do konwersji i OCR). Analiza i rozpoznawanie ró wnież sąwykonywane
automatycznie.
· Analizuj obrazy stron (obejmuje wstępne przetwarzanie)
Wstępne przetwarzanie obrazu i analiza dokumentu sąwykonywane automatycznie, ale
rozpoznawanie musi byćuruchomione ręcznie.
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· Wstępnie przetwórz obrazy stron
Automatycznie wykonywane jest tylko wstępne przetwarzanie. Analiza i rozpoznawanie
muszązostaćuruchomione ręcznie. Tryb ten zazwyczaj uż ywany jest do przetwarzania
dokumentó w o złoż onej strukturze.
Jeśli nie chcesz, aby dodawane obrazy były automatycznie przetwarzane, usuń zaznaczenie opcji
Automatycznie przetwarzaj obrazy stron, gdy tylko zostanądodane do edytora OCR.
Dzięki temu moż na szybko otwieraćduż e dokumenty, rozpoznawaćw nich tylko wybrane strony oraz
zapisywaćdokumenty jako obrazy

180

.

Ustawienia wstępnego przetwarzania grafiki
Program ABBYY FineReader moż e automatycznie usuwaćtypowe usterki ze skanó w i zdjęćcyfrowych.
Domyślnie to okno dialogowe przedstawia trzy zalecane opcje:
· Podziel strony są
siadują
ce
Podziel są
siadują
ce strony Program automatycznie podzieli obrazy zawierają
ce są
siadują
ce
strony na dwa obrazy.
· Popraw orientację strony
Orientacja stron dodawanych do dokumentu programu FineReader będzie automatycznie
wykrywana i w razie potrzeby poprawiana.
· W celu uzyskania lepszych wyników OCR uż yj zalecanych ustawień
Program automatycznie wybierze i zastosuje odpowiednie ustawienia wstępnego
przetwarzania.
Aby wyświetlićwszystkie ustawienia, kliknij Pokaż ustawienia zaawansowane:
· Korekta przekosów
Program będzie automatycznie wykrywał przekrzywione strony i w razie potrzeby je
poprawiał.
· Wyprostuj linie tekstu
Program będzie automatycznie wykrywał nieró wne wiersze tekstu na obrazach i prostował je,
nie poprawiają
c zniekształceń trapezowych.
· Skoryguj rozdzielczośćobrazu
Program będzie automatycznie wybierał najlepsząrozdzielczośćdla obrazó w i zmieniał jąw
razie potrzeby.
· Wykryj krawędzie strony *
Program będzie automatycznie wykrywał i przycinał krawędzie obrazó w.
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· Wybielenie tła *
Program będzie automatycznie wybielał tła i wybierał najlepsze ustawienia jasności.
· Redukcja szumu ISO *
Program będzie automatycznie usuwał szum z fotografii.
· Usuń zamazania spowodowane ruchem *
Poprawi to ostrośćzamazanych zdjęćcyfrowych.
· Popraw zniekształcenia trapezowe*
Program będzie automatycznie wykrywał zniekształcenia trapezowe i nieró wne wiersze
tekstu na zdjęciach cyfrowych i skanach ksią
ż ek.
· Napraw odwrócone kolory na obrazie
W razie potrzeby program będzie odwracał kolory obrazó w, tak aby ciemny tekst znajdował
się na jasnym tle.
· Konwertuj na tryb czarno-biały
Program będzie konwertował kolorowe obrazy na czarno-białe. To znacznie zmniejszy
rozmiar projektu OCR i przyspieszy proces rozpoznawania. Nie zaleca się konwertowania na
czarno-białe zdjęć, stron z czasopism oraz tekstó w w językach chińskim, japońskim i
koreańskim.
· Usuń kolorowe oznaczenia
Program wykryje i usunie kolorowe znaczniki i oznaczenia wykonane długopisem w celu
poprawy jakości rozpoznawania zakrytego przez nie tekstu. Opcja ta jest przeznaczona dla
zeskanowanych dokumentó w z ciemnym tekstem na białym tle. Nie należ y uż ywaćtego
narzędzia na zdjęciach cyfrowych i dokumentach z kolorowym tłem.
* Tylko dla zdjęćcyfrowych.
Aby wyświetlićtylko zalecane ustawienia, kliknij Ukryj ustawienia zaawansowane.
Wszystkie te opcje moż na wyłą
czyćpodczas skanowania lub otwierania stron dokumentu i
stosowaćpotrzebne funkcje przetwarzania wstępnego w Edytorze obrazó w Edytora OCR. Zobacz
również : Jeż eli obraz dokumentu zawiera defekty i dokładnośćOCR jest niska

141

.
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Opcje OCR
Wybranie odpowiednich opcji OCR jest waż ne, gdy chce się szybko uzyskaćdokładne wyniki.
Podejmują
c decyzję któ rych opcji uż yć, należ y rozważ yćnie tylko typ i złoż onośćdokumentu, ale
ró wnież docelowe zastosowanie wynikó w. Dostępne sąnastępują
ce grupy opcji:
· Tryby rozpoznawania dokumentó w PDF

263

· Ró wnowaga między prędkościąa dokładnościąOCR
· Typ dokumentu

264

265

· Wykrywanie elementó w strukturalnych
· Kody kreskowe

265

· Wzorce i języki

265

265

· Czcionki, któ re majązostaćuż yte w rozpoznanym tekście

265

Opcje OCR moż na znaleźćna zakładce OCR okna dialogowego Opcje (kliknij Narzędzia > Opcje...
aby otworzyćto okno dialogowe).
Program ABBYY FineReader automatycznie rozpoznaje strony dodane do projektu OCR. Do
rozpoznawania zostanąuż yte aktualnie wybrane ustawienia. Automatycznąanalizę nowo dodanych
obrazó w moż na wyłą
czyćna zakładce Przetwarzanie obrazów okna dialogowego Opcje (kliknij
Narzędzia > Opcje... aby otworzyćto okno dialogowe).
Jeśli opcje OCR zostanązmienione po rozpoznaniu dokumentu, należ y ponownie uruchomićproces
OCR, aby rozpoznaćdokument z nowymi opcjami.
Tryby rozpoznawania dokumentów PDF
Ustawienia te sąprzeznaczone dla dokumentó w PDF zawierają
cych warstwę tekstowąi obrazy.
Dokumenty takie sązazwyczaj tworzone z dokumentó w w formatach edytowalnych. Inne typy
dokumentó w PDF, takie jak przeszukiwalne pliki PDF i pliki PDF zawierają
ce tylko obrazy, zawsze są
przetwarzane w trybie Uż yj OCR, któ ry jest dla nich trybem domyślnym. Do przetwarzania takich
dokumentó w PDF nie sąpotrzebne ż adne dodatkowe ustawienia.
Dostępne sątrzy tryby rozpoznawania:
· Automatycznie wybieraj między OCR a tekstem z PDF
Program zbada warstwę tekstowąi uż yje jej, jeśli stwierdzi, ż e zawiera tekst dobrej jakości.
W przeciwnym razie program utworzy nowąwarstwę tekstowąza pomocąprocesu OCR.
· Uż yj OCR
Nowa warstwa zostanie utworzona za pomocąprocesu OCR. Ten tryb zajmuje więcej
czasu, ale jest bardziej odpowiedni dla dokumentó w zawierają
cych warstwę tekstową
niskiej jakości.
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· Uż yj tylko tekstu z PDF
Jest to domyślny tryb dla dokumentó w PDF z warstwątekstową
. Program uż yje oryginalnej
warstwy tekstowej bez uruchamiania procesu OCR.
Równowaga między prędkościąa dokładnościąOCR
ABBYY FineReader 15 pozwala na:
· Dokładne rozpoznawanie
W tym trybie program ABBYY FineReader analizuje i rozpoznaje zaró wno proste dokumenty,
jak i dokumenty o skomplikowanych układach stron, w szczegó lności dokumenty z
kolorowym tłem oraz dokumenty zawierają
ce złoż one tabele (z białymi liniami
oddzielają
cymi i zawierają
ce kolorowe komó rki).
Dokładne rozpoznawanie pochłania więcej czasu, ale zapewnia lepsząjakość.
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· Szybkie rozpoznawanie
Ten tryb jest zalecany do przetwarzania duż ych dokumentó w o prostym układzie stron i
obrazach dobrej jakości.
Typ druku
Określa typ urzą
dzenia, za pomocąktó rego wydrukowano dokument. Zobacz również : Właściwości
dokumentu, które należ y uwzględnićprzed rozpoczęciem rozpoznawania OCR

258

.

Wykrywanie elementów strukturalnych
Wybierz elementy strukturalne, któ re program ma wykryć: nagłó wki i stopki, przypisy, spisy treści i
listy. Wybrane elementy będąklikalne po zapisaniu dokumentu.
Kody kreskowe
Jeśli dokument zawiera kody kreskowe, któ re uż ytkownik chciałby zamienićw cią
gi liter i cyfr, zamiast
zapisywaćje jako obrazy, należ y wybraćopcję Konwertuj kody kreskowe na cią
gi. Ta opcja jest
domyślnie wyłą
czona.
Wzorce i języki
Rozpoznawanie z douczaniem stosuje się do rozpoznawania następują
cych typó w tekstu:
· zawierają
cych symbole specjalne (np. matematyczne),
· zawierają
cych elementy dekoracyjne,
· zawierają
cych duż e ilości tekstu z obrazó w o niskiej jakości (powyż ej 100 stron).
Douczanie

156

domyślnie jest wyłą
czone. Włą
cz, Trenuj, aby rozpoznawaćnowe znaki i ligatury aby

douczaćprogram ABBYY FineReader podczas procesu OCR.
Moż esz uż ywaćzaró wno wbudowanych jak i własnych wzorcó w rozpoznawania.
Moż esz zapisaći wczytaćustawienia wzorcó w i językó w uż ytkownika. Zobacz również : Projekt
OCR

134

.

Czcionki
Na tej zakładce moż na wybraćczcionki do zapisania rozpoznanego tekstu.
Aby wybraćczcionki:
1. Kliknij przycisk Wybierz czcionki....
2. Wybierz czcionki i kliknij przycisk OK.
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Praca z językami o złoż onej pisowni
Przy uż yciu programu ABBYY FineReader moż na rozpoznawaćdokumenty w językach: arabskim,
hebrajskim, jidysz, tajskim, chińskim, japońskim i koreańskim. Podczas pracy z dokumentami po
chińsku, japońsku i koreańsku oraz zawierają
cymi kombinacje tych językó w z europejskimi należ y
uwzględnićpewne dodatkowe aspekty.
· Zalecane czcionki

266

· Wyłą
czanie automatycznego przetwarzania obrazu

267

· Rozpoznawanie dokumentó w napisanych w więcej niż jednym języku
· Jeśli nieeuropejskie znaki nie sąwyświetlane w oknie Tekst
· Zmiana kierunku rozpoznanego tekstu

268
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Zalecane czcionki
Do rozpoznawania tekstó w w językach arabskim, hebrajskim, jidysz, tajskim, chińskim, japońskim i
koreańskim moż e byćkonieczne zainstalowanie dodatkowych czcionek. Poniż sza tabela zawiera
wykaz zalecanych czcionek dla tekstó w w tych językach.
Języki OCR

Zalecana czcionka

Arabski

Arial™ Unicode™ MS

Hebrajski

Arial™ Unicode™ MS

Jidysz

Arial™ Unicode™ MS

Tajski

Arial™ Unicode™ MS
Aharoni
David
Levenim mt
Miriam
Narkisim
Rod
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Chiński (uproszczony)

Arial™ Unicode™ MS

Chiński (tradycyjny)

Czcionki SimSun, np.:

Japoński, koreański

Example SimSun (rozbudowana przez
twó rcę),

Koreański (Hangul)

SimSun-18030, NSimSun.
Simhei
YouYuan
PMingLiU
MingLiU
Ming (dla-ISO10646)
STSong
Poniż ej znajdująsię rady dotyczą
ce maksymalizacji dokładności rozpoznawania.
Wyłą
czanie automatycznego przetwarzania obrazu
Wszystkie strony dodane do projektu OCR

134

sądomyślnie automatycznie rozpoznawane.

Jednak jeż eli dokument zawiera tekst w języku chińskim, japońskim lub koreańskim połą
czony z
tekstem w języku europejskim, zalecamy wyłą
czenie automatycznego wykrywania orientacji strony i
uż ywanie opcji podziału podwó jnych stron wyłą
cznie w sytuacji, gdy wszystkie obrazy mająpoprawną
orientację (w szczegó lności nie zostały zeskanowane gó rądo dołu).
Moż esz włą
czyć/wyłą
czyćopcje Popraw orientację strony i Podziel strony są
siadują
ce na karcie
Przetwarzanie obrazów okna dialogowego Opcje (kliknij Narzędzia > Opcje... aby otworzyćto okno
dialogowe).
Aby podzielićstrony są
siadują
ce w języku arabskim, hebrajskim lub jidysz, należ y najpierw wybrać
odpowiedni język rozpoznawania, a dopiero potem zaznaczyćopcję Podziel strony są
siadują
ce.
Moż na też przywró cićoryginalnąnumerację stron, korzystają
c z opcji Zamień strony ksią
ż ki. Zobacz
również : Projekty OCR

134

.

Jeśli dokument ma skomplikowanąstrukturę, zalecamy wyłą
czenie automatycznej analizy i OCR dla
obrazó w i ręczne wykonanie tych czynności.
Automatycznąanalizę nowo dodanych obrazó w moż na wyłą
czyćna karcie Przetwarzanie obrazów
okna dialogowego Opcje (kliknij Narzędzia > Opcje... aby otworzyćto okno dialogowe).
1. Kliknij Narzędzia > Opcje... abyotworzyćokno Opcje

228

.
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2. Na karcie Przetwarzanie obrazów usuń zaznaczenie opcji Automatycznie przetwarzaj
obrazy stron, gdy tylko zostanądodane do edytora OCR.
3. Kliknij OK.
Rozpoznawanie dokumentów napisanych w więcej niż jednym języku
Poniż sze instrukcje służ ąjako przykład i objaśnienie, jak rozpoznaćdokument zawierają
cy tekst w
językach chińskim i angielskim. W podobny sposó b moż na rozpoznaćdokumenty napisane w innych
językach.
1. Na głó wnym pasku narzędzi wybierz pozycję Więcej języków... z listy językó w. W oknie
dialogowym Edytor języka zaznacz opcję Podaj ręcznie języki OCR i z listy językó w
wybierz chiński i angielski.
2. Zeskanuj strony lub otwó rz obrazy.
3. Jeśli program nie wykryje wszystkich obszaró w obrazu:
· Określ obszary ręcznie za pomocąnarzędzi do edytowania obszaró w

144

· Określ obszary zawierają
ce tylko jeden język i w Właściwości obszaru wybierz
odpowiednio angielski lub chiński.
Język moż na wybieraćwyłą
cznie dla obszaró w tego samego typu. Jeśli zostaną
wybrane obszary ró ż nych typó w, np. Tekst i Tabela, moż liwośćokreślenia języka będzie
niedostępna.
· W razie potrzeby wybierz kierunek tekstu na liście rozwijanej Orientacja (szczegó łowe
informacje znajdująsię w części Jeśli tekst pionowy lub odwró cony nie został
rozpoznany

162

)

· W przypadku tekstó w w językach chińskim, japońskim i koreańskim program umoż liwia
wybó r kierunku za pomocąlisty rozwijanej Kierunek tekstu CJK (szczegó łowe
informacje znajdująsię w części Edytowanie właściwości obszaró w)

148

.

Jeśli nieeuropejskie znaki nie sąwyświetlane w okienku Tekst
Jeśli tekst w języku chińskim, japońskim lub koreańskim jest niepoprawnie wyświetlany w okienkuTekst
moż liwe, ż e wybrano tryb Zwykły tekst.
Aby zmienićczcionkę uż ywanąw trybie Zwykły tekst:
1. Kliknij Narzędzia > Opcje... abyotworzyćokno Opcje

228

.

2. Kliknij zakładkę Obszary i tekst.
3. Z listy rozwijanej Czcionka uż ywana do wyświetlania zwykłego tekstu wybierz pozycję
Arial Unicode MS.
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4. Kliknij OK.
Jeśli to nie pomogło i tekst w oknie Tekst nadal jest wyświetlany niepoprawnie, zobacz Uż yta jest
nieprawidłowa czcionka lub niektóre znaki zostały zmienione na „?” albo „ ”

155

.

Zmiana kierunku rozpoznanego tekstu
Program ABBYY FineReader wykrywa kierunek tekstu automatycznie, ale moż na zrobićto ręcznie.
1. Włą
cz okienko Tekst.
2. Zaznacz jeden lub więcej akapitó w.

3. Kliknij przycisk

na pasku narzędzi w okienku Tekst.

Przy uż yciu listy rozwijanej Kierunek tekstu CJK w okienku Obraz moż esz określićkierunek tekstu
przed rozpoczęciem procesu OCR. Zobacz również : Edytowanie właściwości obszaru

148

.
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Obsługiwane języki interfejsu
Język interfejsu wybiera się podczas instalacji programu ABBYY FineReader. Jest to język uż ywany we
wszystkich komunikatach programu, oknach dialogowych, nazwach przyciskó w i elementach menu.
Aby zmienićjęzyk interfejsu, postępuj zgodnie z poniż sząinstrukcją
:
1. Kliknij Opcje... w menu Narzędzia, aby otworzyćokno dialogowe Opcje, a następnie
przejdź do zakładki Inne.
2. Wybierz język z menu rozwijanego Język interfejsu.
3. Kliknij OK.
4. Uruchom ponownie program ABBYY FineReader.
ABBYY FineReader 15 obsługuje 23 języki GUI:
· Angielski
· Bułgarski
· Węgierski
· Wietnamski
· Holenderski
· Grecki
· Duń ski
· Hiszpań ski
· Włoski
· Chiń ski Tradycyjny
· Chiń ski Uproszczony
· Koreań ski
· Niemiecki
· Polski
· Portugalski (Brazylia)
· Rosyjski
· Słowacki
· Turecki
270
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· Ukraiń ski
· Francuski
· Czeski
· Szwedzki
· Japoń ski

Bież ą
ca data i godzina w znacznikach oraz nagłówkach i stopkach
Moż na tworzyćznaczniki i nagłó wkó w i stopek, w któ rych będzie wyświetlana bież ą
ca data. Moż na
uż ywaćnastępują
cych znacznikó w dostępnych w menedż erze znacznikó w lub menedż erze
nagłó wkó w i stopek.
Znacznik

Przykład

<d/>

Kró tki format daty

07.02.2013

<date/>

Długi format daty

7 lutego 2013

<t12/>

Godzina w formacie 12-

9:22 PM

godzinnym
<t24/>

Godzina w formacie 24-

21:22

godzinnym
<time/>

Czas w formacie HH:MM:SS

21:22:51

Domyślnie formaty daty i godziny sąokreślane przez ustawienia regionalne komputera. Moż na
określićinny format. Na przykład <d=RUS/>, <date=USA/> lub <time=ENG/>. Wynik od razu
zostanie wyświetlony w okienku podglą
du.
Kliknij tutaj, aby wyświetlićprzykłady

<d=USA/ 2/7/2013
>
<d=ENG/ 07/02/201
>

3

<d=RUS/ 07.02.2013
>
<d=DEU/ 07.02.2013
>
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<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

Uż ytkownik moż e zdefiniowaćwłasne formaty daty i godziny.
Kliknij tutaj, aby wyświetlićprzykłady

<date=USA %A/>

Pią
tek

<date=DEU %B, %Y/> Luty, 2013
<time %Hh %Mm/>

09h 22m

Za pomocąznacznikó w <date/> i <time/> moż na określićformaty daty i godziny.
Parametry znacznika <date/>
Przykład

Rok
%y

Rok w postaci liczby od 01 do 99 (z zerami wiodą
cymi)

01

%#y

Rok w postaci liczby od 1 do 99 (bez zer wiodą
cych)

1

%Y

Rok w postaci liczby od 0001 do 9999 (z zerami wiodą
cymi)

2013

%#Y

Rok w postaci liczby od 1 do 9999 (bez zer wiodą
cych)

2013
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Miesią
c
%b

Skró cone nazwy miesięcy

Lut

%B

Pełne nazwy miesięcy

Luty

%m

Miesią
c w postaci liczby od 01 do 12 (z zerami wiodą
cymi)

02

%#m

Miesią
c w postaci liczby od 1 do 12 (bez zer wiodą
cych)

2

Dzień miesią
ca
%d

Dzień w postaci liczby od 01 do 31 (z zerami wiodą
cymi)

07

%#d

Dzień w postaci liczby od 1 do 31 (bez zer wiodą
cych)

7

Dzień tygodnia
%a

Skró cone nazwy dni

Wt

%A

Pełne nazwy miesięcy

Wtorek

Parametry znacznika <time/>
Przykład

Godziny
%H

Czas w formacie 24-godzinnym (od godz. 00 do 23, z zerami wiodą
cymi)

07

%#H

Czas w formacie 24-godzinnym (od godz. 0 do 23, bez zer wiodą
cych)

7

%I

Czas w formacie 12-godzinnym (od godz. 01 do 12, z zerami wiodą
cymi)

05

%#I

Czas w formacie 12-godzinnym (od godz. 1 do 12, bez zer wiodą
cych)

5

%p

Oznaczenie A.M./P.M. w formacie 12-godzinnym*

AM

Minuty i sekundy
%M

Minuty w postaci liczby od 00 do 59 (z zerami wiodą
cymi)

04

%#M

Minuty w postaci liczby od 0 do 59 (bez zer wiodą
cych)

4

%S

Sekundy w postaci liczby od 00 do 59 (z zerami wiodą
cymi)

04

%#S

Sekundy w postaci liczby od 0 do 59 (bez zer wiodą
cych)

4
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Dodatkowy parametr

%%

Symbol procenta

Zmiana ustawień regionalnych
1. Kliknij "Start" > Panel sterowania) > Opcje regionalne i językowe
2. Na zakładce Formaty wybierz format daty i godziny lub kliknij przycisk Opcje aby utworzyć
własny format daty i godziny.

W systemie Windows 10 kliknij "Start"

> Ustawienia komputera > Czas i język >

Region i język.
______________________
* Dostępne tylko dla regionó w USA, ENG, HUN i CZ.

Czcionki wymagane do poprawnego wyświetlania tekstu w
obsługiwanych językach
Języki OCR

Czcionka

Abchaski

Arial Unicode MS(*)

276

Awarski

Arial Unicode MS(*)

276

, Lucida Sans Unicode

Agulski

Arial Unicode MS(*)

276

, Lucida Sans Unicode

Adygejski

Arial Unicode MS(*)

276

, Lucida Sans Unicode

Ałtajski

Arial Unicode MS(*)

276

, Lucida Sans Unicode

Arabski

Arial Unicode MS(*)

276

Ormiański (wschodni, zachodni, Grabar)

Arial Unicode MS(*)

276

Baszkirski*

Arial Unicode MS(*)

276

Wietnamski

Arial Unicode MS(*)

276

Gagauski

Arial Unicode MS(*)

276

, Palatino Linotype

274

ABBYY® FineReader 15 Podręcznik uż ytkownika

Dargwa

Arial Unicode MS(*)

Zulu

Arial Unicode MS,(*)

Hebrajski

Arial Unicode MS(*)

276

, Lucida Sans Unicode

276

276

, Lucida Sans Unicode

, Aharoni, David, Levenim mt,

Miriam, Narkisim, Rod
Jidysz

Arial Unicode MS(*)

276

Inguski

Arial Unicode MS(*)

276

, Lucida Sans Unicode

Kabardyjski

Arial Unicode MS(*)

276

, Lucida Sans Unicode

Chiński (uproszczony), Chiński (tradycyjny) Arial Unicode MS(*)

276

, czcionki SimSun

Przykład SimSun (rozszerzona przez twó rcę), SimSun18030, NSimSun.
Simhei, YouYuan, PMingLiU, MingLiU, Ming(forISO10646), STSong
Koreański, Koreański (Hangul)

Arial Unicode MS(*)

276

, czcionki SimSun

Przykład SimSun (rozszerzona przez twó rcę), SimSun18030, NSimSun.
Simhei, YouYuan, PMingLiU, MingLiU, Ming(forISO10646), STSong
Koriacki

Arial Unicode MS(*)

276

, Lucida Sans Unicode

Lakijski

Arial Unicode MS(*)

276

, Lucida Sans Unicode

Lezgiński

Arial Unicode MS(*)

276

, Lucida Sans Unicode

Mansyjski

Arial Unicode MS(*)

276

, Lucida Sans Unicode

Maryjski

Arial Unicode MS(*)

276

Osetyjski

Arial Unicode MS(*)

276

Rosyjski (stara pisownia)

Arial Unicode MS(*)

276

, Palatino Linotype

Tabasarański

Arial Unicode MS(*)

276

, Lucida Sans Unicode

Tadż ycki

Arial Unicode MS(*)

276

, Palatino Linotype

Tajski

Arial Unicode MS(*)

276
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Udmurcki

Arial Unicode MS(*)

276

Chakaski

Arial Unicode MS(*)

276

Chantyjski

Arial Unicode MS(*)

276

Hausa

Arial Unicode MS(*)

276

, Lucida Sans Unicode

Czeczeński

Arial Unicode MS(*)

276

, Lucida Sans Unicode

Czuwaski

Arial Unicode MS(*)

276

Czukocki

Arial Unicode MS(*)

276

Jakucki

Arial Unicode MS(*)

276

Japoński

Arial Unicode MS(*)

276

, Lucida Sans Unicode

, czcionki SimSun

Przykład SimSun (rozszerzona przez twó rcę), SimSun18030, NSimSun.
Simhei, YouYuan, PMingLiU, MingLiU, Ming(forISO10646), STSong

Gdzie znaleźć/dostarczone z
(*) Microsoft Office 2000 lub nowszy

Wyraż enia regularne
Poniż sza tabela zawiera wyraż enia regularne, któ rych moż na uż yćprzy tworzeniu słownika dla
własnego języka

160

.
Symbol w

Element

wyraż eniu

Przykłady uż ycia i wyjaśnienia

regularnym
Dowolny znak

.

k.t — pasuje do „kot”, „kat” itd.

Znak z grupy

[]

[b-d]ela — pasuje do „bela”, „cela”, „dela” itd.
[st]yp — pasuje do „syp” i „typ”

Znak spoza grupy

[^]

[^r]ela — pasuje do „cela”, „bela”, „fela”, ale nie do „rela”
[^n-s]ell — pasuje do „bell”, „cell”, ale nie do „nell”, „oell”, „pell”,
„qell”, „rell” ani „sell”
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Lub

|

k(a|o)t — pasuje do „kat” i „kot”

0 lub więcej

*

10* — pasuje do liczb 1, 10, 100, 1000 itd.

+

10+ — pasuje do liczb 10, 100, 1000 itd., ale nie do 1

dopasowań
1 lub więcej
dopasowań
Litera lub cyfra

[0-9a-zA-Z - [0-9a-zA-Z [0-9a-zA-Z - ]

- ] — pasuje do dowolnego pojedynczego znaku
- ]+ — pasuje do każ dego słowa

Duż a litera łacińska [A-Z]
Mała litera łacińska [a-z]
Wielka litera cyrylicy [ - ]
Mała litera cyrylicy

[ - ]

Cyfra

[0-9]
@

Zastrzeż one.

Uwaga:
1. Aby uż yćsymbolu wyraż enia regularnego jako normalnego znaku, należ y go poprzedzić
znakiem ukośnika (\). Na przykład: [t-v]x+ pasuje do słó w tx, txx, txx itp., ux, uxx itp., ale \[tv\]x+ pasuje do słó w [t-v]x, [t-v]xx, [t-v]xxx itp.
2. Aby pogrupowaćelementy wyraż enia regularnego, uż yj nawiasó w. Na przykład (a|b)+|c
pasuje do c i kombinacji typu abbbaaabbb, ababab itp. (słowo dowolnej długości, w
któ rym moż e zawieraćsię dowolna liczba liter a i b w dowolnej kolejności), a a|b+|c pasuje
do a, c, oraz b, bb, bbb itp.
Przykłady
Załó ż my, ż e trzeba rozpoznaćtabelę z trzema kolumnami: daty urodzin, nazwiska oraz adresy e-mail.
W takim przypadku moż na utworzyćdwa nowe języki, Data i Adres, oraz zdefiniowaćdla nich
następują
ce wyraż enia regularne.
Wyraż enie regularne dla dat:
Liczba oznaczają
ca dzień moż e się składaćz jednej cyfry (1, 2 itp.) lub z dwó ch cyfr (02, 12), ale nie
moż e byćzerem (00 lub 0). Wyraż enie regularne pasują
ce do numeru dnia powinno wyglą
dać
następują
co: ((|0)[1-9])|([1|2][0-9])|(30)|(31).
Wyraż enie regularne pasują
ce do numeru miesią
ca: ((|0)[1-9])|(10)|(11)|(12).
Wyraż enie regularne pasują
ce do numeru roku: ([19][0-9][0-9]|([0-9][0-9])|([20][0-9][0-9]|([0-9][0-9]).
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Należ y jeszcze połą
czyćte wyraż enia w jedno i oddzielićliczby kropką(jak w przykładzie: 1.03.1999).
Kropka jest znakiem wyraż enia regularnego, więc należ y przed niąwstawićznak ukośnika (\).
Kompletne wyraż enie regularne przybierze wtedy następują
cąformę:
((|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])
Wyraż enie regularne dla adresów e-mail:
[a-zA-Z0-9_\-\.]+\@[a-z0-9\.\-]+

Instalacja, aktywacja i rejestracja programu ABBYY
FineReader 15
Piractwo oprogramowania jest zjawiskiem szkodliwym zaró wno dla producentó w oprogramowania,
jak i dla uż ytkownikó w — korzystanie z nielegalnych produktó w jest niebezpieczne. Kupują
c legalną
kopię oprogramowania, uż ytkownicy mogąbyćpewni, ż e nabywająprodukt nienaruszony. Firma
ABBYY chroni swojąwłasnośćintelektualnąi dba o bezpieczeństwo klientó w.
Programy firmy ABBYY zawierająspecjalne zabezpieczenia uniemoż liwiają
ce korzystanie z nich przez
osoby, któ re nie zawarły umowy licencyjnej z firmąABBYY. Aby mó c korzystaćbez ograniczeń z
wszystkich funkcji programu ABBYY FineReader, należ y go aktywować.
Rejestracja nie jest obowią
zkowa, ale daje pewne korzyści.
Spis treści rozdziału
· Wymagania systemowe

279

· Instalacja i uruchamianie programu ABBYY FineReader
· Aktywacja programu ABBYY FineReader
· Rejestracja programu ABBYY FineReader
· Polityka prywatności
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Wymagania systemowe
1. System operacyjny:
· Microsoft Windows 10/8.1/8/7
· Microsoft Windows Server 2019 / 2016 / 2012 / 2012 R2 / 2008 R2
System operacyjny musi obsługiwaćjęzyk wybrany dla interfejsu uż ytkownika.
2. Procesor 1 GHz lub szybszy, 32-bitowy (x86) lub 64-bitowy (x64) z zestawem rozkazó w
SSE2.
3. 1 GB pamięci RAM (zalecane 4 GB)
W przypadku komputeró w wieloprocesorowych na każ dy dodatkowy procesor wymagane
jest 512 MB pamięci RAM.
4. 1,2 GB wolnej przestrzeni dyskowej na instalację oraz dodatkowe 1,2 GB na działanie
programu
5. Karta graficzna i monitor z obsługąrozdzielczości co najmniej 1024x768 pikseli
6. Połą
czenie z internetem, aby moż na było aktywowaćnumer seryjny
7. Klawiatura i mysz lub inne urzą
dzenie wskazują
ce
Obsługa serwera terminalowego
Program ABBYY FineReader 15 przetestowane z następują
cymi serwerami terminalowymi:
· Microsoft Windows Server 2019, 2016, 2012 R2, 2008 R2 (Pulpit zdalny, RemoteApp oraz
Dostęp w sieci Web do usług pulpitu zdalnego)
· Citrix Workspace App 1808 (w sytuacji, gdy do zainstalowanej aplikacji uzyskiwany jest dostęp
z serwera), Citrix Virtual Apps and Desktops
Skanery i urzą
dzenia wielofunkcyjne
Program ABBYY FineReader 15 obsługuje skanery i urzą
dzenia wielofunkcyjne (MFP) zgodne ze
standardami TWAIN i WIA.

Listę wszystkich formató w plikó w obsługiwanych przez program ABBYY FineReader 15 moż na
znaleźćw sekcji Obsługiwane formaty dokumentó w

254
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Instalacja i uruchamianie programu ABBYY FineReader
Instalowanie programu ABBYY FineReader na jednym komputerze
1. Kliknij dwukrotnie plik Setup.exe znajdują
cy się na dysku instalacyjnym lub innym nośniku.
2. Postępuj zgodnie z instrukcjami Kreatora instalacji.
Wdraż anie programu ABBYY FineReader 15 w sieci LAN
Program ABBYY FineReader moż e byćinstalowany i uż ywany w sieci lokalnej*. Automatyczny proces
instalacji przyspiesza i ułatwia instalację programu ABBYY FineReader w sieci lokalnej, ponieważ
uwalnia od konieczności instalowania programu na każ dej stacji oddzielnie.
Proces instalacji składa się z dwó ch etapó w. Najpierw program jest instalowany na serwerze.
Następnie moż na go zainstalowaćz serwera na stacjach roboczych przy uż yciu jednej z czterech
poniż szych metod:
· Korzystają
c z usługi Active Directory
· Korzystają
c z programu Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM)
· Za pomocąwiersza poleceń
· Ręcznie w trybie interaktywnym
Więcej informacji na temat instalowania programu ABBYY FineReader na stacjach roboczych, obsługi
Menedż era licencji oraz pracy z programem w sieci lokalnej znajduje się w Podręczniku administratora
systemu.
Pobierz Podręcznik administratora systemu
Uruchamianie programu ABBYY FineReader
Aby uruchomićprogram ABBYY FineReader 15:
· Kliknij przycisk "Start" w systemie Windows, a następnie kliknij Wszystkie aplikacje >
ABBYY FineReader 15 (w Windows 10 kliknij przycisk "Start"

> Wszystkie aplikacje i

kliknij ABBYY FineReader 15).
· Ewentualnie kliknij prawym przyciskiem myszy plik dokumentu w Eksploratorze Windows
(musi byćw jednym z obsługiwanych formató w

254

) i kliknij opcję Edytuj w ABBYY

FineReader 15 lub Konwertuj przy uż yciu ABBYY FineReader 15 na następnie wybierz
jedno z poleceń konwersji.
* Funkcja niedostępna w niektó rych wersjach programu ABBYY FineReader 15. Zobacz również :
Strona programu FineReader w witrynie ABBYY (http://www.ABBYY.com/FineReader/

280

) zawiera

listę wersji z wykazem wspieranych przez nie funkcji.
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Aktywacja programu ABBYY FineReader
Po zainstalowaniu programu ABBYY FineReader 15 należ y go aktywować, aby działał w pełnym trybie.
Do czasu aktywacji program ABBYY FineReader 15 działa w trybie pró bnym, w któ rym moż na
wypró bowaćjego funkcje, ale należ y liczyćsię z ograniczeniem liczby stron, któ re moż na zapisaćoraz
tym, ż e po pewnym czasie program przestanie działać.
Aby aktywowaćprogram ABBYY FineReader 15:
1. W oknie Nowe zadanie kliknij przycisk Pomoc > Aktywuj....
2. Wpisz swó j numer seryjny

285

lub załaduj plik licencji, jeśli taki posiadasz.

Wybierz jednąz czterech metod aktywacji proponowanych przez Kreator aktywacji:
· Aktywacja przez internet
Aktywacja wykonywana jest automatycznie i trwa zaledwie kilka sekund. Potrzebne jest
połą
czenie z internetem.
· Aktywacja przez witrynę firmy ABBYY
1. Kliknij odnośnik w Kreatorze aktywacji, aby otworzyćstronę aktywacji.
2. Skopiuj Identyfikator produktu

285

w Kreatorze aktywacji i wklej go w odpowiednim

polu na stronie.
3. Skopiuj numer seryjny w Kreatorze aktywacji i wklej go w odpowiednim polu na stronie.
4. Zapisz plik licencji na dysku twardym.
5. Kliknij Dalej w oknie Kreatora aktywacji i określ ścież kę do pliku licencji.
6. Kliknij Dalej.
Program ABBYY FineReader 15 zostanie aktywowany i od tej pory będzie działał w pełnej
wersji.
· Aktywacja przez pocztę elektroniczną
1. Program wygeneruje wiadomośće-mail zawierają
cąwszystkie informacje potrzebne do
przeprowadzenia procesu aktywacji.
2. Wyślij tę wiadomość, nic nie zmieniają
c w treści ani temacie. Otrzymasz wiadomość
zwrotnąz plikiem licencji.
3. Zapisz plik licencji na dysku twardym.
4. W oknie Kreatora aktywacji określ ścież kę do pliku licencji.
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Program ABBYY FineReader 15 zostanie aktywowany i od tej pory będzie działał w pełnej
wersji.
· Aktywacja drogąe-mail z innego komputera
1. Z tej metody aktywacji powinny korzystaćosoby, któ re nie mogąaktywowaćprogramu
ABBYY FineReader na komputerze, na któ rym jest on zainstalowany (w przypadku kiedy
taki komputer nie ma połą
czenia z internetem albo nie moż na wysyłaćwiadomości email).
2. Zapisz informacje licencyjne w pliku tekstowym.
3. Utwó rz wiadomośće-mail na komputerze, z któ rego będzie moż na jąwysłać. W polu
tematu wpisz Prośba o aktywację a w polu

281

Do: wpisz.

4. Skopiuj zawartośćpliku tekstowego do wiadomości e-mail. Jeśli chcesz szybko otrzymać
odpowiedź dzięki automatycznemu przetworzeniu wiadomości, nic w niej nie zmieniaj.
5. Wyślij wiadomość. Otrzymasz wiadomośćzwrotnąz plikiem licencji.
6. Zapisz plik licencji na dysku twardym.
7. W oknie Kreatora aktywacji określ ścież kę do pliku licencji.
Program ABBYY FineReader 15 zostanie aktywowany i od tej pory będzie działał w pełnej
wersji.
Po aktywacji program ABBYY FineReader będzie moż na instalowaćna tym samym komputerze
dowolnąliczbę razy bez konieczności powtó rnego aktywowania. Jeśli jednak pojawiąsię istotne
zmiany w konfiguracji sprzętowej komputera, np. zostanie sformatowany dysk twardy albo ponownie
zainstalowany system operacyjny, moż e byćkonieczne ponowne aktywowanie programu ABBYY
FineReader przy uż yciu pliku licencji.
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Rejestracja programu ABBYY FineReader
Zachęcamy do rejestracji programu ABBYY FineReader 15, aby korzystaćze specjalnych udogodnień
przeznaczonych tylko dla zarejestrowanych uż ytkownikó w. Rejestracja jest opcjonalna.
Swojąkopię programu ABBYY FineReader moż esz zarejestrować:
· podają
c swoje dane kontaktowe przy aktywacji produktu.
Jeśli zdecydujesz się nie aktywowaćprogramu ABBYY FineReader podczas procesu
aktywacji, będziesz mó gł go zarejestrowaćpó źniej w dogodnym czasie.
· klikają
c Pomoc > Zarejestruj... i podają
c swoje dane kontaktowe w oknie dialogowym
rejestracji
· przechodzą
c proces rejestracji w portalu internetowym firmy ABBYY
(https://www.abbyy.com/).
Zarejestrowani uż ytkownicy otrzymająnastępują
ce korzyści:
1. darmowa pomoc techniczna

302

2. ABBYY Screenshot Reader

— łatwa w obsłudze aplikacja do wykonywania zrzutó w

209

.*

ekranu i rozpoznawania tekstu na ekranie.
3. Sposó b na odzyskanie zgubionego numeru seryjnego (np. po ponownej instalacji systemu
operacyjnego).
Dodatkowo będziesz otrzymywaćod nas informacje o aktualizacjach i nowych wersjach
produktu, jeśli podczas rejestracji wyrazisz zgodę na ich otrzymywanie.
* Zobacz również : strona pomocy technicznej w witrynie firmy ABBYY (https://www.abbyy.com/enus/support/).

Prywatnośćdanych
Szanujemy prywatnośćuż ytkownikó w i dokładamy wszelkich starań, by chronićdane osobowe
uż ytkownikó w. Jakiekolwiek dane od uż ytkownikó w będziemy zbierać, przetwarzaći wykorzystywać
pod warunkiem zachowania poufności oraz w ramach niniejszej Polityki prywatności.
Moż emy wysyłaćdo uż ytkownika wiadomości e-mail zawierają
ce informacje o nowych produktach,
cenach, ofertach specjalnych oraz inne informacje o firmie i produktach tylko w wypadku, gdy
uż ytkownik wyrazi zgodę na otrzymywanie od nas takich informacji przez wybranie odpowiedniej
opcji w oknie dialogowym rejestracji produktu. Uż ytkownik moż e w każ dej chwili zaż ą
daćod nas
usunięcia jego adresu e-mail z listy mailingowej.
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Załą
cznik
Spis treści rozdziału
· Słowniczek

285

· Skró ty klawiszowe

291
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Słowniczek
A
ABBYY Hot Folder to funkcja planowania, któ ra umoż liwia wybranie folderu zawierają
cego obrazy i
ustawienie czasu przetwarzania obrazó w z tego folderu. Program ABBYY FineReader automatycznie
przetwarza obrazy znajdują
ce się w wybranym folderze.
ABBYY Screenshot Reader to aplikacja umoż liwiają
ca tworzenie zrzutó w ekranu i rozpoznawanie
zawartego w nich tekstu.
ADRT® (Adaptive Document Recognition Technology) to technologia polepszają
ca jakośćkonwersji
wielostronicowych dokumentó w. Umoż liwia na przykład rozpoznawanie takich elementó w jak tytuły,
nagłó wki i stopki, przypisy, numery stron oraz sygnatury.
Aktywacja polega na uzyskaniu specjalnego kodu od firmy ABBYY, któ ry umoż liwia uż ytkownikowi
korzystanie ze wszystkich funkcji programu na danym komputerze.
Aktywny obszar to aktualnie zaznaczony obszar obrazu, któ ry moż na usuną
ć, przenieśćlub zmienić.
Aby uaktywnićobszar, kliknij go. Ramka obejmują
ca aktywny obszar jest pogrubiona i zawiera małe
uchwyty, któ re moż na przecią
gaćw celu zmiany rozmiaru obszaru.
Analiza dokumentu to proces identyfikacji logicznej struktury dokumentu i obszaró w zawierają
cych
ró ż ne typy danych. Analiza dokumentu moż e byćprzeprowadzana automatycznie bą
dź ręcznie.
APD (automatyczny podajnik dokumentó w) to urzą
dzenie, któ re automatycznie podaje dokumenty
do skanera. Skaner wyposaż ony w podajnik automatyczny (APD) moż e skanowaćwiele stron bez
interwencji uż ytkownika. Program ABBYY FineReader obsługuje skanowanie wielostronicowych
dokumentó w.

C
Czcionka o stałej szerokości to czcionka (np. Courier New), w któ rej każ dy znak zajmuje tyle samo
miejsca. Aby uzyskaćjak najlepsze wyniki rozpoznawania tekstó w wydrukowanych takimi czcionkami,
na karcie OCR okna dialogowego Opcje zaznacz opcję Maszyna do pisania w grupie opcji Typ
dokumentu.

D
Douczanie to proces ustalania relacji między obrazem znaku a samym znakiem. Zobacz również :
Jeśli drukowany dokument zawiera niestandardowe czcionki

156

.

dpi (dots per inch)— jednostka rozdzielczości obrazu.
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E
Efekty czcionek to wyglą
d czcionki (pogrubienie, kursywa, podkreślenie, przekreślenie, indeks dolny,
indeks gó rny, kapitaliki itd.).
Powrót do góry 285
F
Forma podstawowa to „słownikowa” forma słowa (hasła w słowniku sązwykle podawane w formie
podstawowej).

H
Hasło dostępu to ustalone przez autora hasło, któ rego wpisanie jest wymagane, aby moż na było
drukowaći edytowaćdokumenty PDF. W przypadku, gdy wybrane sąniektó re ustawienia
zabezpieczeń dla dokumentu, uż ytkownicy nie będąmogli zmieniaćjego ustawień, o ile nie
wprowadząhasła określonego przez autora.
Hasło otwarcia dokumentu to zdefiniowane przez autora hasło, uniemoż liwiają
ce otwarcie
dokumentu PDF uż ytkownikom, któ rzy nie znajątego hasła.

I
Identyfikator pomocy to unikalny identyfikator numeru seryjnego zawierają
cy informacje o licencji i
komputerze, na któ rym jest uż ywana. Identyfikator pomocy stanowi dodatkowąochronę i jest
sprawdzany przez pracownikó w pomocy technicznej przed udzieleniem pomocy klientowi.
Identyfikator produktu to parametr tworzony automatycznie na podstawie konfiguracji sprzętowej
komputera podczas aktywacji programu ABBYY FineReader. Nie zawiera ż adnych danych osobowych
ani dotyczą
cych oprogramowania ani danych przechowywanych w komputerze.
Ignorowane znaki to wszystkie znaki inne niż litery, któ re mogąwystępowaćw słowach (np. znaki
sylab albo akcentowe) Znaki te sąignorowane przed moduł sprawdzania pisowni.

J
Jasnośćto parametr określają
cy ilośćbieli w obrazie. Zwiększanie jasności powoduje, ż e obraz jest
bardziej „biały”. Wybó r odpowiedniej jasności podnosi jakośćrozpoznawania. Zobacz również :
Wskazówki na temat skanowania

220

.
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L
Ligatura to kombinacja dwó ch lub więcej znakó w, któ re są„zlepione” (np. fi, fl, ffi). Rozró ż nianie
takich znakó w jest szczegó lnie trudne dla programu ABBYY FineReader. Uznanie ich za jeden znak
zwiększa dokładnośćrozpoznawania OCR.

M
Menedż er licencji to narzędzie do zarzą
dzania licencjami ABBYY FineReader i aktywowania
programu ABBYY FineReader 15 Corporate.
Menu skrótów to menu, któ re wyświetla się w wyniku kliknięcia jakiegośelementu prawym
przyciskiem myszy, np. obszaru lub jakiejśczęści dokumentu.
Powrót do góry 285
N
Nagłówki i stopki to tekst lub obrazy znajdują
ce się na gó rnym lub dolnym marginesie strony.
Nagłó wki znajdująsię na gó rze stron, a stopki na dole.
Numer seryjny to niepowtarzalny numer, któ ry uż ytkownik otrzymuje przy zakupie programu. Służ y
on do aktywacji programu.

O
Obszar kodu kreskowego to obszar obrazu zawierają
cy kod kreskowy.
Obszar obrazu to obszar obrazu zawierają
cy grafikę. Obszar tego typu moż e faktycznie zawierać
grafikę lub inny obiekt, któ ry powinien byćwyświetlany jako grafika (np. fragment tekstu).
Obszar obrazu w tle to obszar obrazu zawierają
cy obraz z nadrukowanym tekstem.
Obszar rozpoznawania to obszar obrazu, któ ry program ABBYY FineReader ma przeanalizować
automatycznie.
Obszar tabeli to obszar obrazu zawierają
cy dane w formie tabelarycznej. Kiedy program rozpoznaje
obszar takiego typu, w celu określenia struktury tabeli rysuje pionowe i poziome separatory.
Następnie obszar ten jest reprezentowany w pliku wynikowym w formie tabeli.
Obszar tekstowy to obszar obrazu zawierają
cy tekst. Obszary tekstowe mogązawieraćtylko tekst w
jednej kolumnie.
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Obszar to częśćobrazu objęta przez ramkę i zawierają
ca określony rodzaj danych. Przed
przeprowadzeniem rozpoznawania OCR program ABBYY FineReader wykrywa obszary tekstu,
obrazó w, tabel oraz kodó w kreskowych w celu określenia, któ re sekcje obrazu i w jakiej kolejności
mająbyćrozpoznane.
OCR (optyczne rozpoznawanie znakó w) to technologia umoż liwiają
ca komputerom czytanie tekstu
oraz wykrywanie obrazó w, tabel i innych elementó w formatowania.
Odmiana to zestaw wszystkich form gramatycznych słowa.
Odwrócony obraz to obraz zawierają
cy białe znaki na ciemnym tle.
Opcje projektu OCR to zestaw opcji, któ re moż na zdefiniowaćw oknie dialogowym Opcje (kliknij
Narzędzia > Opcje... aby otworzyćto okno dialogowe). Do opcji tych zaliczająsię takż e ustawienia
języka i wzorce uż ytkownika. Opcje projektu OCR moż na zapisać, aby wykorzystaćje w innych
projektach OCR.
Opcjonalne przeniesienie to łą
cznik (¬) wskazują
cy miejsce, w któ rym należ y podzielićsłowo lub
kombinację słó w, jeśli znajdująsię na końcu wiersza (np. słowo „autoformatowanie” powinno zostać
podzielone na części „auto” i „formatowanie”). Program ABBYY FineReader zamienia wszystkie
łą
czniki znalezione w słowach zawartych w słowniku na znaki opcjonalnego łą
cznika.
Powrót do góry 285
P
PDF (Portable Document Format) to wszechstronny format dokumentó w. Dzięki zawartości
szczegó łowych definicji tekstu, czcionek i grafik, plik PDF wyglą
da tak samo na każ dym komputerze.
PDF ze znacznikami to dokument PDF zawierają
cy informacje o strukturze dokumentu, takie jak
elementy logiczne, grafika i tabele itp. Struktura ta jest kodowana za pomocąznacznikó w PDF. Plik
PDF ze znacznikami moż e byćdopasowany do ró ż nych rozmiaró w ekranu i jest dobrze wyświetlany
na urzą
dzeniach przenośnych.
Projekt OCR to projekt utworzony przez program ABBYY FineReader w celu przetworzenia
dokumentu. Zawiera obrazy stron dokumentu, ich rozpoznany tekst (jeśli istnieje) oraz ustawienia
programu.

R
Rozdzielczośćto parametr skanowania mierzony w punktach na cal (dpi). Rozdzielczość300 dpi jest
zalecana w przypadku tekstu o wielkości pisma 10 punktó w lub większej, 400–600 dpi jest zalecana w
przypadku tekstu o mniejszej wielkości pisma (do 9 punktó w).
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S
Separatory to znaki oddzielają
ce słowa (np. /, \, myślnik), któ re sąoddzielane od słó w spacjami.
Skaner to urzą
dzenie do wprowadzania obrazó w do komputera.
Skrót toskró cona forma słowa lub wyraż enia (np. MS-DOS to skró t od Microsoft Disk Operating
System, a ONZ od Organizacja Narodó w Zjednoczonych itd.).
Skróty klawiszowe to klawisze lub kombinacje klawiszy, któ rych naciśnięcie powoduje wykonanie
przez program określonych czynności. Dzięki nim moż na o wiele szybciej pracować.
Słowa niepewne to słowa zawierają
ce przynajmniej jeden niepewny znak.
Słowo złoż one to słowo składają
ce się z przynajmniej dwó ch pojedynczych słó w. W programie
ABBYY FineReader słowo złoż one to słowo, któ rego nie ma w słowniku programu, ale moż e zostać
utworzone z połą
czenia dwó ch lub więcej innych słó w ze słownika.
Sterownik to program sterują
cy działaniem urzą
dzenia peryferyjnego (np. skanera, monitora itp.).
Strona kodowa to tabela wią
żą
cąznaki z odpowiadają
cymi im kodami. Uż ytkownik moż e uż ywać
znakó w dostępnych w określonej stronie kodowej.
System Omnifont to system rozpoznawania umoż liwiają
cy rozpoznawanie znakó w dowolnych
czcionek bez wcześniejszego douczania.
Szablon obszaru to szablon zawierają
cy informacje na temat rozmiaru i lokalizacji obszaró w w
podobnych dokumentach.
Powrót do góry 285
T
Tryb kolorów określa, czy kolory dokumentu majązostaćzachowane. Z czarno-białych obrazó w
powstająmniejsze projekty OCR, któ re sąszybciej przetwarzane.
Tryb skanowania to parametr skanowania określają
cy, czy obraz ma byćzeskanowany jako czarnobiały, w odcieniach szarości, czy w pełnym kolorze.
Typ dokumentu to parametr określają
cy, w jaki sposó b został wydrukowany/napisany oryginalny
tekst (np. przy uż yciu drukarki laserowej, maszyny do pisania itd.). W przypadku tekstó w
wydrukowanych za pomocądrukarki laserowej należ y wybraćopcję Auto, w przypadku tekstó w
napisanych na maszynie do pisania należ y wybraćopcję Maszyna do pisania, a w przypadku faksó w
należ y wybraćopcję Faks.

U
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Układ strony to sposó b rozmieszczenia tekstu, tabel, obrazó w, akapitó w i kolumn na stronie.
Zaliczająsię do niego takż e czcionki, rozmiary czcionek, kolory czcionek, tło tekstu oraz orientacja
tekstu.
Unicode to międzynarodowy standard kodowania tekstu opracowany przez Unicode Consortium
(Unicode, Inc.). Standard Unicode opisuje łatwy do rozszerzania 16-bitowy system kodowania znakó w
prawie wszystkich wspó łczesnych językó w. Określa sposó b kodowania tych znakó w i wyznacza, któ re
algorytmy i właściwości znakó w powinny byćuż ywane podczas procesu kodowania.
Ustawienia zabezpieczeń PDF to ograniczenia, któ re nie pozwalająna otwieranie dokumentó w PDF
lub ich edycję, kopiowanie i drukowanie. Ustawienia te obejmująhasła otwarcia dokumentó w, hasła
dostępu oraz poziomy szyfrowania.

W
Wzorzec to zbió r powią
zań uśrednionych obrazó w znakó w z ich nazwami. Wzorce sątworzone
podczas douczania programu ABBYY FineReader na podstawie określonego tekstu.

Z
Zadanie automatyczne: Komponent zarzą
dzania zadaniami programu ABBYY FineReader 15, któ ry
umoż liwia tworzenie, konfigurowanie i uruchamianie zadań programu ABBYY FineReader.
Zadanie programu ABBYY FineReader to szereg czynności, któ re program musi wykonaćw celu
przetworzenia dokumentu. ABBYY FineReader 15 zawiera wiele wbudowanych zadań do wykonywania
najczęstszych operacji na dokumentach. Uż ytkownik moż e też tworzyćwłasne zadania. Wbudowane
zadania moż na uruchamiaćw oknie Nowe zadanie.
Znaki niepewne to znaki, któ re mogły zostaćrozpoznane przez program nieprawidłowo.
Znaki zakazane to znaki, któ re zdaniem uż ytkownika nigdy nie pojawiąsię w tekście do rozpoznania.
Określenie zabronionych znakó w zwiększa szybkośći jakośćrozpoznawania OCR.
Powrót do góry 285
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Skróty klawiszowe
W programie ABBYY FineReader dostępne sąnastępują
ce skró ty klawiaturowe do najczęściej
uż ywanych poleceń.
· Okno Nowe zadanie
· Edytor OCR
· Edytor PDF

291

292

297

· ABBYY Poró wnaj dokumenty

300

Okno Nowe zadanie
· Plik

291

· Edycja

menu
291

menu

· Narzędzia
· Pomoc

291

292

292

291

menu

menu

292

292

Menu Plik
Polecenie

Skrót

Nowy dokument PDF

Ctrl+N

Otwórz dokument PDF...

Ctrl+O

Otwórz w edytorze OCR...

Ctrl+R

Skanowanie do edytora OCR

Ctrl+S

Nowy projekt OCR

Ctrl+Shift+N

Otwórz projekt OCR...

Ctrl+Shift+O

Zamknij

Ctrl+Q

Menu Edycja
Polecenie

Skrót

W górę

Alt+^
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W dół

Alt+˘

Usuń

Del

Wybierz wszystko

Ctrl+A

Znajdź ostatnie dokumenty

Ctrl+F

Menu Narzędzia
Polecenie

Skrót

Opcje...

Ctrl+>

Menu Pomoc
Polecenie

Skrót

Pomoc

F1

Edytor OCR
· Plik

292

menu

292

· Edycja

293

menu

293

· Widok

294

menu

294

· Rozpoznawanie

294

· Obszar

295

295

· Narzędzia
· Pomoc

296

· Ogó lne

296

menu
295

menu

menu

menu

294

295

296

Menu Plik
Polecenie

Skrót

Nowe zadanie...

Ctrl+N

Otwórz obraz...

Ctrl+O
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Skanuj strony...

Ctrl+K

Zapisz obrazy strony jako...

Ctrl+Alt+S

Zamknij

Ctrl+W

Nowy projekt OCR

Ctrl+Shift+N

Otwórz projekt OCR...

Ctrl+Shift+O

Zapisz projekt OCR...

Ctrl+Shift+S

Wyślij dokument przez e-mail

Ctrl+M

Wyślij obrazy pocztąelektroniczną

Ctrl+Alt+M

Drukuj tekst

Ctrl+P

Drukuj obraz

Ctrl+Alt+P

Zamknij

Ctrl+Q

Menu Edycja
Polecenie

Skrót

Cofnij

Ctrl+Z

Ponów

Ctrl+Y

Wytnij

Ctrl+X

Rozpoznaj i kopiuj tekst

Ctrl+C

Kopiuj obszar jako obraz

Ctrl+Shift+C

Wklej

Ctrl+V

Usuń

Del

Wybierz wszystko

Ctrl+A

Anuluj wybór

Ctrl+Shift+A

Usuń strony...

Ctrl+Backspace

Usuń obszary i tekst

Ctrl+Del

Usuń tekst

Ctrl+Shift+Del
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Obróćstrony w prawo

Ctrl+Shift+>

Obróćstrony w lewo

Ctrl+Shift+<

Edytuj obrazy stron...

Ctrl+I

Znajdź...

Ctrl+F

Znajdź następny

F3

Zamień ...

Ctrl+H

Menu Widok
Polecenie

Skrót

Pokaż okienko nawigacji

F5

Pokaż okienko powiększania

Ctrl+F5

Tylko okienko obrazu

F6

Okienka obrazu i tekstu

F7

Tylko okienko tekstu

F8

Następne okienko

Ctrl+Tab

Poprzednie okienko

Ctrl+Shift+Tab

Powiększ

Ctrl++

Pomniejsz

Ctrl+-

Cała strona

Ctrl+0

Idź do strony nr...

Ctrl+G

Idź do następnej strony

Ctrl+˘

Idź do poprzedniej strony

Ctrl+^

Idź do pierwszej strony

Ctrl+Home

Idź do ostatniej strony

Ctrl+End

Zamknij stronę

Ctrl+F4

Menu Rozpoznawanie
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Polecenie

Skrót

Rozpoznaj wszystkie strony

Ctrl+Shift+R

Rozpoznaj stronę

Ctrl+R

Analizuj wszystkie strony

Ctrl+Shift+E

Analizuj stronę

Ctrl+E

Zweryfikuj tekst...

Ctrl+F7

Następny błą
d

Alt+˘

Poprzedni błą
d

Alt+^

Oznacz tekst jako zweryfikowany

Ctrl+T

Menu Obszar
Polecenie

Skrót

Rozpoznaj obszar

Ctrl+Shift+B

Zmień typ obszaru na Tekst

Ctrl+2

Zmień typ obszaru na Tabela

Ctrl+3

Zmień typ obszaru na Obraz

Ctrl+4

Zmień typ obszaru na Obraz w tle

Ctrl+6

Zmień typ obszaru na Kod kreskowy

Ctrl+5

Zmień typ obszaru na Obszar rozpoznawania

Ctrl+1

Menu Narzędzia
Polecenie

Skrót

Przeglą
daj słowniki...

Ctrl+Alt+D

Tryb wymazywania

Ctrl+Shift+H

Hot Folder

Ctrl+Shift+F

Opcje...

Ctrl+>
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Menu Pomoc
Polecenie

Skrót

Pomoc

F1

Ogólne
Polecenie

Skrót

Zmiana zaznaczonego tekstu na pogrubiony

Ctrl+B

Zmiana zaznaczonego tekstu na kursywę

Ctrl+I

Podkreśl zaznaczony fragment tekstu

Ctrl+U

Przejście do komó rki tabeli

Klawisze strzałek

Przełą
cz na Okienko Stron

Alt+1

Przełą
cz na Okienko Obraz

Alt+2

Przełą
cz na Okienko Tekst

Alt+3

Przełą
cz na Okienko Powiększenie

Alt+4

W Edytorze OCR moż na też tworzyćwłasne skró ty klawiszowe

124

.

Aby utworzyćskró t w Edytorze OCR:
1. Otwó rz okno dialogowe Dostosuj pasek narzędzi i skróty klawiszowe, klikają
c Widok >
Paski narzędzi > Dostosuj....
2. Na zakładce Skróty klawiaturowe wybierz kategorię w polu Kategorie.
3. W polu Polecenia wybierz polecenie, dla któ rego chcesz zdefiniowaćskró t klawiszowy.
4. Ustaw kursor w polu Naciśnij klawisz nowego skrótu i naciśnij klawisze tworzą
ce skró t dla
tego polecenia.
5. Kliknij Przypisz. Wybrana kombinacja klawiszy zostanie dodana w polu Bież ą
cy skrót.
6. Kliknij OK , aby zapisaćzmiany.
7. Aby przywró cićdomyślne ustawienia skró tó w klawiszy, kliknij Resetuj (dla wybranej
kategorii poleceń) lub Resetuj wszystkie (dla wszystkich skró tó w klawiszowych).
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Edytor PDF
· Plik

297

menu

297

· Edycja

297

menu

297

· Widok

298

menu

298

· Narzędzia
· Pomoc

300

299

menu

menu

299

300

Menu Plik
Polecenie

Skrót

Nowe zadanie...

Ctrl+N

Otwórz...

Ctrl+O

Zapisz

Ctrl+S

Zapisz jako dokument PDF...

Ctrl+Shift+S

Zamknij dokument

Ctrl+W

Rozpoznaj dokument

Ctrl+Shift+R

Drukuj...

Ctrl+P

Zamknij

Ctrl+Q
***Powró t do gó ry
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Menu Edycja
Polecenie

Skrót

Cofnij

Ctrl+Z

Ponów

Ctrl+Y

Wytnij

Ctrl+X

Kopiuj

Ctrl+C
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Kopiuj obszar jako Obraz

Ctrl+C

Kopiuj obszar jako Tekst

Ctrl+Shift+C

Kopiuj obszar jako Tabela

Ctrl+Alt+C

Wklej

Ctrl+V

Usuń

Del

Wybierz wszystko

Ctrl+A

Dodaj strony z pliku...

Ctrl+Shift+O

Dodaj strony ze skanera...

Ctrl+Shift+A

Obróćstrony w prawo

Ctrl+Shift+>

Obróćstrony w lewo

Ctrl+Shift+<

Usuń strony...

Ctrl+Backspace

Dodaj zakładkę...

Ctrl+D

Znajdź

Ctrl+F

Znajdź następny

F3
***Powró t do gó ry

291

Menu Widok
Polecenie

Skrót

Pokaż okienko nawigacji

F5

Szukaj

F9

Podpisy cyfrowe

F8

Pokaż narzędzia PDF

F6

Pokaż okienko komentarzy

F7

Powiększ

Ctrl++

Pomniejsz

Ctrl+-

Cała strona

Ctrl+0
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Rozmiar rzeczywisty

Ctrl+8

Dopasuj do szerokości

Ctrl+9

Idź do strony nr...

Ctrl+G

Następna strona

Ctrl+˘

Poprzednia strona

Ctrl+^

Pierwsza strona

Strona głó wna

Ostatnia strona

Koniec

Powrót

Alt+‹

Dalej

Alt+›

Widok jednej strony

Ctrl+1

Przewijanie jednej strony

Ctrl+2

Widok dwóch stron

Ctrl+3

Przewijanie dwóch stron

Ctrl+4

Pełny ekran

F11
***Powró t do gó ry
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Menu Narzędzia
Polecenie

Skrót

Edytuj tekst i obrazy

Ctrl+E

Pole tekstowe

Ctrl+T

Dodaj adnotację

Ctrl+M

Wyróż nienie

Ctrl+H

Podkreślenie

Ctrl+U

Przekreślenie

Ctrl+K

Wstaw tekst

Ctrl+J

Wyszukaj i oznacz

F9
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Tryb wymazywania

Ctrl+R

Opcje...

Ctrl+>
***Powró t do gó ry

291

***Powró t do gó ry

291

Menu Pomoc
Polecenie

Skrót

Pomoc

F1

ABBYY Porównaj dokumenty
· Plik

300

menu

300

· Edycja

300

menu

300

· Widok

301

menu

301

· Porównaj

301

· Pomoc

menu

301

menu

301

301

Menu Plik
Polecenie

Skrót

Nowe porównanie

Ctrl+N

Otwórz dokument...

Ctrl+O

Zamknij dokument

Ctrl+W

Zapisz dokument z róż nicami jako PDF...

Ctrl+S

Zamknij

Ctrl+Q

Menu Edycja
Polecenie

Skrót

Cofnij

Ctrl+Z
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Ponów

Ctrl+Y

Zaznacz wszystkie róż nice

Ctrl+A
***Powró t do gó ry

291

***Powró t do gó ry

291

Menu Widok
Polecenie

Skrót

Powiększ

Ctrl++

Pomniejsz

Ctrl+-

Dopasuj do szerokości

Ctrl+0

Następna strona

Ctrl+˘

Poprzednia strona

Ctrl+^

Menu Porównaj
Polecenie

Skrót

Porównaj dokumenty

Ctrl+R

Następna róż nica

Ctrl+›

Poprzednia róż nica

Ctrl+‹

Ignoruj róż nicę

Del

Menu Pomoc
Polecenie

Skrót

Pomoc

F1
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Pomoc techniczna
W razie pytań dotyczą
cych obsługi programu ABBYY FineReader, na któ re nie ma odpowiedzi w
Podręczniku uż ytkownika i Pomocy, prosimy przeczytaćsekcję Często zadawane pytania w bazie
wiedzy ABBYY.
Jeśli nadal nie uda się znaleźćodpowiedzi, prosimy o kontakt z pomocątechnicznąfirmy ABBYY.
Nowe zgłoszenie moż na utworzyćza pośrednictwem internetowej platformy pod adresem
https://support.abbyy.com. Opisz swó j problem w zgłoszeniu, a nasi eksperci chętnie pomogąCi w
jego rozwią
zaniu.
W przypadku problemó w technicznych do zgłoszenia należ y dołą
czyćplik raportu systemowego. Aby
wygenerowaćraport systemowy, kliknij Pomoc > O programie... > Informacje o systemie... >
Zapisz....
Jeśli z jakiegośpowodu nie moż esz wygenerowaćraportu systemowego, w zgłoszeniu podaj
następują
ce informacje:
· Numer seryjny swojego programu lub identyfikator pomocy

285

(kliknij Pomoc > O

programie... > Informacje o licencji);
· Numer kompilacji Twojego programu (kliknij Pomoc > O programie...);
· Wersja systemu Windows;
· Wszystkie inne informacje, któ re Twoim zdaniem mogąbyćistotne.
Zanim skontaktujesz się z pomocątechnicznąfirmy ABBYY, sprawdź czy sądostępne nowe
aktualizacje dla Twojej wersji programu ABBYY FineReader i zainstaluj je. W tym celu kliknij Pomoc >
Sprawdź aktualizacje.
Uwaga: pomoc techniczna przysługuje tylko zarejestrowanym uż ytkownikom zgodnie z warunkami
Cyklu ż ycia produktu i Polityki świadczenia pomocy technicznej. Aby zarejestrowaćswó j produkt,
należ y odwiedzićnasząwitrynę lub klikną
ćpozycję Pomoc > Zarejestruj... w produkcie.

Oprogramowanie innej firmy
Adobe Color Profile, APDFL
© 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.
Adobe®, The Adobe Logo®, Adobe® PDF Library™, 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.
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zlib, zlib-CRC32 constants
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

Part of DjVu - Zlib 1.2.7
/* zlib.h -- interface of the 'zlib' general purpose compression library
version 1.2.11, January 15th, 2017
Copyright (C) 1995-2017 Jean-loup Gailly and Mark Adler
The technologies listed above are distributed subject to conditions of the following license:
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
jloup@gzip.org

Mark Adler
madler@alumni.caltech.edu
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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.
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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 noninfringement of any third party rights regarding the Adobe materials.

MD5 message digest algorithm reference implementation
This software is derived in part from the RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm

Copyright (C) 1991-2, RSA Data Security, Inc. Created 1991. All rights reserved.
License to copy and use this software is granted provided that it is identified as the "RSA Data Security,
Inc. MD5 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. MD5 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.

little cms
Copyright (c) 1998-2013 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.

Kakadu Software
Portions of this software are copyright © 2017 Kakadu Software Pty Ltd. All rights reserved.
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Jasper
JasPer License Version 2.0
Copyright (c) 2001-2006 Michael David Adams
Copyright (c) 1999-2000 Image Power, Inc.
Copyright (c) 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:
1. 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.
2. 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.

DjVu
Portions of this computer program are copyright © 2008 Celartem, Inc. All rights reserved.
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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 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,
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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.

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.

FAST detector
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.
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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 (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.

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
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LibJPEG
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) 1991-1998, Thomas G. Lane.
All Rights Reserved except as specified below.
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.

LibPNG
libpng versions 1.2.6, August 15, 2004, through 1.2.29, May 8, 2008, are
Copyright (c) 2004, 2006-2008 Glenn Randers-Pehrson, and are
distributed according to the same disclaimer and license as libpng-1.2.5
with the following individual added to the list of Contributing Authors
Cosmin Truta
libpng versions 1.0.7, July 1, 2000, through 1.2.5 - October 3, 2002, are
Copyright (c) 2000-2002 Glenn Randers-Pehrson, and are
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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
Gilles Vollant
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.
libpng versions 0.97, January 1998, through 1.0.6, March 20, 2000, are
Copyright (c) 1998, 1999 Glenn Randers-Pehrson, 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
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
libpng versions 0.5, May 1995, through 0.88, January 1996, are
Copyright (c) 1995, 1996 Guy Eric Schalnat, Group 42, Inc.
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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.
Libpng is OSI Certified Open Source Software. OSI Certified Open Source is a
certification mark of the Open Source Initiative.
Glenn Randers-Pehrson
glennrp at users.sourceforge.net
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May 8, 2008

pixtran (pixtools)
© Copyright 2007 EMC Corporation. 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;
ABBYY makes You no representations or warranties on behalf of EMC. All rights not expressly granted
herein are reserved by EMC.

Intel Integrated Performance Primitives
Copyright © 2002-2008 Intel Corporation.

Intel® Integrated Performance Primitives (Intel® IPP) 2018
Copyright (c) 2018 Intel Corporation.
The technologies listed above are distributed subject to conditions of the following license:
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-partyprograms.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.
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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.

LZMA SDK
LZMA SDK is placed in the public domain.
Anyone is free to copy, modify, publish, use, compile, sell, or distribute the original LZMA SDK code,
either in source code form or as a compiled binary, for any purpose, commercial or non-commercial,
and by any means.

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
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.
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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.

libyaml
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.

Intel Math Kernel Library 2017 Update 2
Intel Simplified Software License
(version January 2017)
This license applies to the following products:
Intel® Math Kernel Library (intel® MKL)
Intel® Integrated Performance Primitives (Intel® IPP)
Intel® Distribution for Python
Intel® Machine Learning Scaling Library (Intel® MLSL)
Copyright © 2017 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.
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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-partyprograms.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 NOR AUTHORIZED FOR USE IN SYSTEMS OR
APPLICATIONS WHERE FAILURE OF THE SOFTWARE MAY CAUSE PERSONAL INJURY OR
DEATH.
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 INDEMNIFIY 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.

TWAIN Header
The TWAIN Toolkit is distributed as is. The developer and distributors of the TWAIN Toolkit expressly
disclaim all implied, express or
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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.

OpenCV
© Copyright 2018, OpenCV team
For Open Source Computer Vision Library
(3-clause BSD License)
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.

Eigen
This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public License, v. 2.0. If a copy of the MPL
was not distributed with this file, You can obtain one at
https://mozilla.org/MPL/2.0/
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Mozilla Public License
Version 2.0
1. Definitions
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1.1. “Contributor”
means each individual or legal entity that creates, contributes to the creation of, or owns Covered
Software.
1.2. “Contributor Version”
means the combination of the Contributions of others (if any) used by a Contributor and that particular
Contributor’s Contribution.
1.3. “Contribution”
means Covered Software of a particular Contributor.
1.4. “Covered Software”
means Source Code Form to which the initial Contributor has attached the notice in Exhibit A, the
Executable Form of such Source Code Form, and Modifications of such Source Code Form, in each
case including portions thereof.
1.5. “Incompatible With Secondary Licenses”
means
a.that the initial Contributor has attached the notice described in Exhibit B to the Covered Software; or
b.that the Covered Software was made available under the terms of version 1.1 or earlier of the License,
but not also under the terms of a Secondary License.
1.6. “Executable Form”
means any form of the work other than Source Code Form.
1.7. “Larger Work”
means a work that combines Covered Software with other material, in a separate file or files, that is not
Covered Software.
1.8. “License”
means this document.
1.9. “Licensable”
means having the right to grant, to the maximum extent possible, whether at the time of the initial grant or
subsequently, any and all of the rights conveyed by this License.
1.10. “Modifications”
means any of the following:
a.any file in Source Code Form that results from an addition to, deletion from, or modification of the
contents of Covered Software; or
b.any new file in Source Code Form that contains any Covered Software.
1.11. “Patent Claims” of a Contributor
means any patent claim(s), including without limitation, method, process, and apparatus claims, in any
patent Licensable by such Contributor that would be infringed, but for the grant of the License, by the
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making, using, selling, offering for sale, having made, import, or transfer of either its Contributions or its
Contributor Version.
1.12. “Secondary License”
means either the GNU General Public License, Version 2.0, the GNU Lesser General Public License,
Version 2.1, the GNU Affero General Public License, Version 3.0, or any later versions of those
licenses.
1.13. “Source Code Form”
means the form of the work preferred for making modifications.
1.14. “You” (or “Your”)
means an individual or a legal entity exercising rights under this License. For legal entities, “You” includes
any entity that controls, is controlled by, or is under common control with You. For purposes of this
definition, “control” means (a) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such
entity, whether by contract or otherwise, or (b) ownership of more than fifty percent (50%) of the
outstanding shares or beneficial ownership of such entity.
2. License Grants and Conditions
2.1. Grants
Each Contributor hereby grants You a world-wide, royalty-free, non-exclusive license:
a.under intellectual property rights (other than patent or trademark) Licensable by such Contributor to
use, reproduce, make available, modify, display, perform, distribute, and otherwise exploit its
Contributions, either on an unmodified basis, with Modifications, or as part of a Larger Work; and
b.under Patent Claims of such Contributor to make, use, sell, offer for sale, have made, import, and
otherwise transfer either its Contributions or its Contributor Version.
2.2. Effective Date
The licenses granted in Section 2.1 with respect to any Contribution become effective for each
Contribution on the date the Contributor first distributes such Contribution.
2.3. Limitations on Grant Scope
The licenses granted in this Section 2 are the only rights granted under this License. No additional rights
or licenses will be implied from the distribution or licensing of Covered Software under this License.
Notwithstanding Section 2.1(b) above, no patent license is granted by a Contributor:
a.for any code that a Contributor has removed from Covered Software; or
b.for infringements caused by: (i) Your and any other third party’s modifications of Covered Software, or
(ii) the combination of its Contributions with other software (except as part of its Contributor Version); or
c.under Patent Claims infringed by Covered Software in the absence of its Contributions.
This License does not grant any rights in the trademarks, service marks, or logos of any Contributor
(except as may be necessary to comply with the notice requirements in Section 3.4).
2.4. Subsequent Licenses
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No Contributor makes additional grants as a result of Your choice to distribute the Covered Software
under a subsequent version of this License (see Section 10.2) or under the terms of a Secondary
License (if permitted under the terms of Section 3.3).
2.5. Representation
Each Contributor represents that the Contributor believes its Contributions are its original creation(s) or it
has sufficient rights to grant the rights to its Contributions conveyed by this License.
2.6. Fair Use
This License is not intended to limit any rights You have under applicable copyright doctrines of fair use,
fair dealing, or other equivalents.
2.7. Conditions
Sections 3.1, 3.2, 3.3, and 3.4 are conditions of the licenses granted in Section 2.1.
3. Responsibilities
3.1. Distribution of Source Form
All distribution of Covered Software in Source Code Form, including any Modifications that You create or
to which You contribute, must be under the terms of this License. You must inform recipients that the
Source Code Form of the Covered Software is governed by the terms of this License, and how they can
obtain a copy of this License. You may not attempt to alter or restrict the recipients’ rights in the Source
Code Form.
3.2. Distribution of Executable Form
If You distribute Covered Software in Executable Form then:
a.such Covered Software must also be made available in Source Code Form, as described in Section
3.1, and You must inform recipients of the Executable Form how they can obtain a copy of such Source
Code Form by reasonable means in a timely manner, at a charge no more than the cost of distribution to
the recipient; and
b.You may distribute such Executable Form under the terms of this License, or sublicense it under
different terms, provided that the license for the Executable Form does not attempt to limit or alter the
recipients’ rights in the Source Code Form under this License.
3.3. Distribution of a Larger Work
You may create and distribute a Larger Work under terms of Your choice, provided that You also comply
with the requirements of this License for the Covered Software. If the Larger Work is a combination of
Covered Software with a work governed by one or more Secondary Licenses, and the Covered Software
is not Incompatible With Secondary Licenses, this License permits You to additionally distribute such
Covered Software under the terms of such Secondary License(s), so that the recipient of the Larger
Work may, at their option, further distribute the Covered Software under the terms of either this License
or such Secondary License(s).
3.4. Notices
You may not remove or alter the substance of any license notices (including copyright notices, patent
notices, disclaimers of warranty, or limitations of liability) contained within the Source Code Form of the
Covered Software, except that You may alter any license notices to the extent required to remedy known
factual inaccuracies.
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3.5. Application of Additional Terms
You may choose to offer, and to charge a fee for, warranty, support, indemnity or liability obligations to
one or more recipients of Covered Software. However, You may do so only on Your own behalf, and not
on behalf of any Contributor. You must make it absolutely clear that any such warranty, support,
indemnity, or liability obligation is offered by You alone, and You hereby agree to indemnify every
Contributor for any liability incurred by such Contributor as a result of warranty, support, indemnity or
liability terms You offer. You may include additional disclaimers of warranty and limitations of liability
specific to any jurisdiction.
4. Inability to Comply Due to Statute or Regulation
If it is impossible for You to comply with any of the terms of this License with respect to some or all of the
Covered Software due to statute, judicial order, or regulation then You must: (a) comply with the terms of
this License to the maximum extent possible; and (b) describe the limitations and the code they affect.
Such description must be placed in a text file included with all distributions of the Covered Software
under this License. Except to the extent prohibited by statute or regulation, such description must be
sufficiently detailed for a recipient of ordinary skill to be able to understand it.
5. Termination
5.1. The rights granted under this License will terminate automatically if You fail to comply with any of its
terms. However, if You become compliant, then the rights granted under this License from a particular
Contributor are reinstated (a) provisionally, unless and until such Contributor explicitly and finally
terminates Your grants, and (b) on an ongoing basis, if such Contributor fails to notify You of the noncompliance by some reasonable means prior to 60 days after You have come back into compliance.
Moreover, Your grants from a particular Contributor are reinstated on an ongoing basis if such
Contributor notifies You of the non-compliance by some reasonable means, this is the first time You
have received notice of non-compliance with this License from such Contributor, and You become
compliant prior to 30 days after Your receipt of the notice.
5.2. If You initiate litigation against any entity by asserting a patent infringement claim (excluding
declaratory judgment actions, counter-claims, and cross-claims) alleging that a Contributor Version
directly or indirectly infringes any patent, then the rights granted to You by any and all Contributors for the
Covered Software under Section 2.1 of this License shall terminate.
5.3. In the event of termination under Sections 5.1 or 5.2 above, all end user license agreements
(excluding distributors and resellers) which have been validly granted by You or Your distributors under
this License prior to termination shall survive termination.
6. Disclaimer of Warranty
Covered Software is provided under this License on an “as is” basis, without warranty of any kind, either
expressed, implied, or statutory, including, without limitation, warranties that the Covered Software is free
of defects, merchantable, fit for a particular purpose or non-infringing. The entire risk as to the quality and
performance of the Covered Software is with You. Should any Covered Software prove defective in any
respect, You (not any Contributor) assume the cost of any necessary servicing, repair, or correction.
This disclaimer of warranty constitutes an essential part of this License. No use of any Covered Software
is authorized under this License except under this disclaimer.
7. Limitation of Liability
Under no circumstances and under no legal theory, whether tort (including negligence), contract, or
otherwise, shall any Contributor, or anyone who distributes Covered Software as permitted above, be
liable to You for any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character
including, without limitation, damages for lost profits, loss of goodwill, work stoppage, computer failure or
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malfunction, or any and all other commercial damages or losses, even if such party shall have been
informed of the possibility of such damages. This limitation of liability shall not apply to liability for death or
personal injury resulting from such party’s negligence to the extent applicable law prohibits such
limitation. Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential
damages, so this exclusion and limitation may not apply to You.
8. Litigation
Any litigation relating to this License may be brought only in the courts of a jurisdiction where the
defendant maintains its principal place of business and such litigation shall be governed by laws of that
jurisdiction, without reference to its conflict-of-law provisions. Nothing in this Section shall prevent a
party’s ability to bring cross-claims or counter-claims.
9. Miscellaneous
This License represents the complete agreement concerning the subject matter hereof. If any provision
of this License is held to be unenforceable, such provision shall be reformed only to the extent necessary
to make it enforceable. Any law or regulation which provides that the language of a contract shall be
construed against the drafter shall not be used to construe this License against a Contributor.
10. Versions of the License
10.1. New Versions
Mozilla Foundation is the license steward. Except as provided in Section 10.3, no one other than the
license steward has the right to modify or publish new versions of this License. Each version will be
given a distinguishing version number.
10.2. Effect of New Versions
You may distribute the Covered Software under the terms of the version of the License under which You
originally received the Covered Software, or under the terms of any subsequent version published by the
license steward.
10.3. Modified Versions
If you create software not governed by this License, and you want to create a new license for such
software, you may create and use a modified version of this License if you rename the license and
remove any references to the name of the license steward (except to note that such modified license
differs from this License).
10.4. Distributing Source Code Form that is Incompatible With Secondary Licenses
If You choose to distribute Source Code Form that is Incompatible With Secondary Licenses under the
terms of this version of the License, the notice described in Exhibit B of this License must be attached.

FreeType
FreeType font driver for BDF fonts
Francesco Zappa Nardelli
<francesco.zappa.nardelli@ens.fr
License
*******
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Copyright (C) 2001-2002 by Francesco Zappa Nardelli
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.
*** Portions of the driver (that is, bdflib.c and bdf.h):
Copyright 2000 Computing Research Labs, New Mexico State University
Copyright 2001-2002 Francesco Zappa Nardelli
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
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THE COMPUTING RESEARCH LAB OR NEW MEXICO STATE UNIVERSITY 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.
FreeType font driver for PCF fonts
Francesco Zappa Nardelli
<francesco.zappa.nardelli@ens.fr
License
*******
Copyright (C) 2000 by Francesco Zappa Nardelli
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.
The FreeType Project LICENSE
---------------------------2006-Jan-27
Copyright 1996-2002, 2006 by
David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg
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Introduction
============
The FreeType Project is distributed in several archive packages;
some of them may contain, in addition to the FreeType font engine,
various tools and contributions which rely on, or relate to, the
FreeType Project.
This license applies to all files found in such packages, and
which do not fall under their own explicit license. The license
affects thus the FreeType font engine, the test programs,
documentation and makefiles, at the very least.
This license was inspired by the BSD, Artistic, and IJG
(Independent JPEG Group) licenses, which all encourage inclusion
and use of free software in commercial and freeware products
alike. As a consequence, its main points are that:
o We don't promise that this software works. However, we will be
interested in any kind of bug reports. (`as is' distribution)
o You can use this software for whatever you want, in parts or
full form, without having to pay us. (`royalty-free' usage)
o You may not pretend that you wrote this software. If you use
it, or only parts of it, in a program, you must acknowledge
somewhere in your documentation that you have used the
FreeType code. (`credits')
We specifically permit and encourage the inclusion of this
software, with or without modifications, in commercial products.
We disclaim all warranties covering The FreeType Project and
assume no liability related to The FreeType Project.
Finally, many people asked us for a preferred form for a
credit/disclaimer to use in compliance with this license. We thus
encourage you to use the following text:
"""
Portions of this software are copyright <year> The FreeType
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Project (www.freetype.org
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). All rights reserved.

"""
Please replace <year> with the value from the FreeType version you
actually use.
Legal Terms
===========
0. Definitions
-------------Throughout this license, the terms `package', `FreeType Project',
and `FreeType archive' refer to the set of files originally
distributed by the authors (David Turner, Robert Wilhelm, and
Werner Lemberg) as the `FreeType Project', be they named as alpha,
beta or final release.
`You' refers to the licensee, or person using the project, where
`using' is a generic term including compiling the project's source
code as well as linking it to form a `program' or `executable'.
This program is referred to as `a program using the FreeType
engine'.
This license applies to all files distributed in the original
FreeType Project, including all source code, binaries and
documentation, unless otherwise stated in the file in its
original, unmodified form as distributed in the original archive.
If you are unsure whether or not a particular file is covered by
this license, you must contact us to verify this.
The FreeType Project is copyright (C) 1996-2000 by David Turner,
Robert Wilhelm, and Werner Lemberg. All rights reserved except as
specified below.
1. No Warranty
-------------THE FREETYPE PROJECT IS PROVIDED `AS IS' WITHOUT WARRANTY OF ANY
KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
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WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE. IN NO EVENT WILL ANY OF THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS
BE LIABLE FOR ANY DAMAGES CAUSED BY THE USE OR THE INABILITY TO
USE, OF THE FREETYPE PROJECT.
2. Redistribution
----------------This license grants a worldwide, royalty-free, perpetual and
irrevocable right and license to use, execute, perform, compile,
display, copy, create derivative works of, distribute and
sublicense the FreeType Project (in both source and object code
forms) and derivative works thereof for any purpose; and to
authorize others to exercise some or all of the rights granted
herein, subject to the following conditions:
o Redistribution of source code must retain this license file
(`FTL.TXT') unaltered; any additions, deletions or changes to
the original files must be clearly indicated in accompanying
documentation. The copyright notices of the unaltered,
original files must be preserved in all copies of source
files.
o Redistribution in binary form must provide a disclaimer that
states that the software is based in part of the work of the
FreeType Team, in the distribution documentation. We also
encourage you to put an URL to the FreeType web page in your
documentation, though this isn't mandatory.
These conditions apply to any software derived from or based on
the FreeType Project, not just the unmodified files. If you use
our work, you must acknowledge us. However, no fee need be paid
to us.
3. Advertising
-------------Neither the FreeType authors and contributors nor you shall use
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the name of the other for commercial, advertising, or promotional
purposes without specific prior written permission.
We suggest, but do not require, that you use one or more of the
following phrases to refer to this software in your documentation
or advertising materials: `FreeType Project', `FreeType Engine',
`FreeType library', or `FreeType Distribution'.
As you have not signed this license, you are not required to
accept it. However, as the FreeType Project is copyrighted
material, only this license, or another one contracted with the
authors, grants you the right to use, distribute, and modify it.
Therefore, by using, distributing, or modifying the FreeType
Project, you indicate that you understand and accept all the terms
of this license.
4. Contacts
----------There are two mailing lists related to FreeType:
o freetype@nongnu.org
Discusses general use and applications of FreeType, as well as
future and wanted additions to the library and distribution.
If you are looking for support, start in this list if you
haven't found anything to help you in the documentation.
o freetype-devel@nongnu.org
Discusses bugs, as well as engine internals, design issues,
specific licenses, porting, etc.
Our home page can be found at
http://www.freetype.org
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v8
Copyright 2006-2011, 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:
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* 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.

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,
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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.

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.

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 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. 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!

Pecita (font)
Copyright (c) 2011-05-12—2015-09-22, Pecita (Pecita.net),
with Reserved Font Name <Reserved Font Name>.
This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1.
This license is copied below, and is also available with a FAQ at:
http://scripts.sil.org/OFL
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Miama Nueva Medium (font)
Copyright (c) 2016-03-13, Linus Romer
This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1.
This license is copied below, and is also available with a FAQ at:
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http://scripts.sil.org/OFL
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Bad Script (font)
Designed by Roman Shchyukin from Gaslight.
This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1.
This license is copied below, and is also available with a FAQ at:
http://scripts.sil.org/OFL
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----------------------------------------------------------SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007
----------------------------------------------------------PREAMBLE
The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide
development of collaborative font projects, to support the font creation
efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and
open framework in which fonts may be shared and improved in partnership
with others.
The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and
redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The
fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded,
redistributed and/or sold with any software provided that any reserved
names are not used by derivative works. The fonts and derivatives,
however, cannot be released under any other type of license. The
requirement for fonts to remain under this license does not apply
to any document created using the fonts or their derivatives.
DEFINITIONS
"Font Software" refers to the set of files released by the Copyright
Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may
include source files, build scripts and documentation.
"Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the
copyright statement(s).
"Original Version" refers to the collection of Font Software components as
distributed by the Copyright Holder(s).
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"Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting,
or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the
Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a
new environment.
"Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical
writer or other person who contributed to the Font Software.
PERMISSION & CONDITIONS
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining
a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify,
redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font
Software, subject to the following conditions:
1) Neither the Font Software nor any of its individual components,
in Original or Modified Versions, may be sold by itself.
2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled,
redistributed and/or sold with any software, provided that each copy
contains the above copyright notice and this license. These can be
included either as stand-alone text files, human-readable headers or
in the appropriate machine-readable metadata fields within text or
binary files as long as those fields can be easily viewed by the user.
3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font
Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding
Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as
presented to the users.
4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font
Software shall not be used to promote, endorse or advertise any
Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the
Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written
permission.
5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole,
must be distributed entirely under this license, and must not be
distributed under any other license. The requirement for fonts to
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remain under this license does not apply to any document created
using the Font Software.
TERMINATION
This license becomes null and void if any of the above conditions are
not met.
DISCLAIMER
THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT
OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM
OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.

PDF-XChange
PDF-XChange Standard (c) 2001-2013 by Tracker Software Products Ltd.

RazorEngine, google-diff-match-patch
Apache License
Version 2.0, January 2004
http://www.apache.org/licenses/
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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.
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“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).
“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:
•(a) You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
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•(b) You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and
•(c) 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
•(d) 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 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
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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.
END OF TERMS AND CONDITIONS

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.

Openssl
Copyright (c) 1998-2011 The OpenSSL Project. All rights reserved.
This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (
http://www.openssl.org/
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Copyright (C) 1995-1998 Eric Young
(eay@cryptsoft.com)
All rights reserved.
This product includes cryptographic software written byEric Young
(eay@cryptsoft.com)
Eric Young is the author of the parts of the library used.
This product includes software written by Tim Hudson
(tjh@cryptsoft.com)
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OpenSSL License * Copyright (c) 1998-2011 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/
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)" * * 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/
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)" * * 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
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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. * 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.] */
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