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ABBYY FineReader 14 עםהיכרות

עצמה-רבותפונקציותומשלבאחדבמקוםצרכיךלכלמענההנותן,הסוגיםמכלPDF מסמכיכלועםניירמסמכיעםלעבודהפתרוןהוא
.PDFשלועריכההצגהוכן(OCR) אופטיתוויםזיהוישל

תכונות

מסמכיםשלוהמרהסריקה·
, ®Microsoft® Word, Microsoft Excel זהבכלל) לעריכהניתנותלתבניותPDF-וניירמסמכישלוהמרהסריקה

.חוזרולשימושנוספתלעריכה(ועודלחיפושניתניםPDF מסמכי

oהאופטיהתוויםזיהויטכנולוגיית (OCR)משתמששבה ABBYY FineReaderתוך,מדויקובאופןבמהירותטקסטמזהה
,עיצובזהבכלל,המקורייםהמסמכיםשלהמבנהעלשומרABBYY FineReader .המסמךשלהמקוריהעיצובעלשמירה
.שולייםוהערותעמודמספרי,כתוביות,תחתונותכותרות,עליונותכותרות,אלקטרונידוארכתובות,קישורים-היפר

o ABBYY FineReaderאתולשנותורהמקתמונותעםמזוהיםטקסטיםלהשוותלךשמאפשר,מוכללטקסטעורךספק
ללכידהתמונהאזוריידניתלצייןתוכל,האוטומטיהעיבודשלמהתוצאהמרוצהאינךאם.הצורךלפיהעיצובאתאוהתוכן
.נפוציםלאאורגיליםלאגופניםלזהותהתוכניתאתולתרגל

o ABBYY FineReaderניתן.ניידטלפוןאודיגיטליתמצלמהבאמצעותשהתקבלוטקסטמסמכישלתמונותלזהותמסוגל
יותרעודמדויקותתוצאותלקבלוכדיהתמונותאיכותאתלשפרכדי,לתמונהמקדיםעיבודשלנוספותבהגדרותלהשתמש

.(OCR) אופטיתוויםזיהוישל

.מסמךסריקותזהבכלל,סוגמכלPDF מסמכיעםלעבודניתן·

:ניתןABBYY FineReader באמצעות·

oתמונותוטקסטלערוך

oנתונים-ובמטהבסימניות,ובהערותהטקסטבגוףלחפש

oבמסמכיעמודיםמחדשלארגןPDF

oמתמונותאומסריקותותמונותטבלאות,טקסטלהעתיק

oלמסמכיםוביאוריםהערותלהוסיף

oדיגיטליתבחתימהמסמכיםעללחתום

oמסמכיעללהגןPDFססמאותבאמצעות

oממסמכיםרגישמידעלהסיר

oמסמכיליצורPDF(דיגיטלייםבארכיוניםלמשל)טווחארוךלאחסוןבמיוחדהמותאמים

oטופסילמלאPDF

*.המסמךאותושלגרסאותשתיביןהבדליםלזהותכדיטקסטיםלהשוות·

לביןמסמךסריקתביןלהשוותניתן,לדוגמה.שונותבתבניותהןאםגםהמסמךאותושלגרסאותשתיביןלהשוותמסוגל·
.שלוWord-הגרסת

*ABBYY Hot Folder.באמצעותאוטומטיבאופןמסמכיםלהמיר·
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·ABBYY Hot Folderידי-עלהמוגדרותבתיקיותאוטומטיבאופןמסמכיםשמעבד, עםביחדהמגיעתזמוןיישוםהוא
.המשתמש

ולשמורלחלץניתן,טקסטמכילהמסךצילוםאםABBYY Screenshot Reader.באמצעותבמסךחלקכלשלתמונהלצלם·
**.לעריכהניתנתבתבניתאותו

http://www.ABBYY.com/FineReader.באתרבקר,נוסףלמידע.שלמסוימותבגרסאותזמינהלאזותכונה* 

. שלהעותקאתלרשוםעליך,ABBYY Screenshot Reader-בלהשתמשכדי* *
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ABBYY FineReader-בחדשמה

(OCR) אופטיתוויםזיהוישלמשופרותואיכותמהירות

.יותרמדויקבאופןמזוההוהטקסט,יותרמהרמעובדיםהמסמכיםכעת·

.יותרגבוההדיוקברמתודיאגרמותגרפיםמזהההתוכניתשכעתמשום,נשמריםהמקורימהעיצוביותרגדוליםחלקים·

(אחתשורהבעלותפשוטותנוסחאותשלזיהוילצורך) מתמטייםסימנים:(OCR) אופטיתוויםלזיהויחדשותשפותנוספו·
.לאנגליתיקתעתוסימני

PDFמסמכישלוהמרהיצירה

.זמינההיאאםהמקוריתהטקסטבשכבתשימושתעשההתוכנית:טקסטשכבתעםPDF מסמכישלמשופרתהמרה·

קבציםולשלב'וכוdocx ,*.xlsx,.*rtf*.כגוןOffice שלממסמכיםPDF מסמכיליצורמסוגלABBYY FineReader כעת·
.אחדPDF בץלקומרובים

PDFמסמכיעםעבודה

:לךהמאפשר,PDF מסמכיעםלעבודהעצמה-רבכליכוללתהתוכניתכעת

.במלואוהמסמךשלבהמרהאובזיהויצורךללא(בלבדסריקותשכולליםכאלהזהבכלל) PDF מסמכישלשוניםסוגיםלערוך·

.טקסטקטעיולהדגישPDF במסמכילחפש,PDF מסמכילהציג·

.אחריםאנשיםשללהערותולהגיבPDF למסמכיהערותלהוסיף·

.PDF טופסיולשמורלמלא·

.נתונים-מטהולערוךלהציג·

.מסמךשלנתונים-ובמטהבסימניות,בהערותוגםהטקסטבגוףגםרגישמידעולהסירלחפש·

.למסמכיםבייטסמספרילהוסיף·

.דיגיטליתבחתימהמסמכיםעללחתום·

מסמכיםהשוואת

,לתמונהטקסטגרסתביןלהשוותניתן,לדוגמה.זהותלאהתבניותאםגם,המסמךאותושלגרסאותשתיביןלהשוותניתןכעת·
.'וכולסריקהPDF מסמךבין

PDFמסמכישלאצווהעיבוד

.תבניותבמגווןמקבציםPDF מסמכיליצור·

,מסמךתמונותשלאיכותשיפור,מסמכיםגודלהקטנת,PDF/A תואמיPDF מסמכייצירת:PDF למסמכיאצווהעיבודביצוע·
.לצמיתותרגישמידעומחיקתססמאותבאמצעותPDF מסמכיעלהגנה

החדששהשילובמקוויםאנו.התוכניתאתלשפרלנוועזרושלהםהמשובאתשתרמוהמשתמשיםלכלהכנהתודתנואתלהביעמבקשיםאנו
.עבורכםיותרלשימושיABBYY FineReader אתיהפוךPDF פונקציונליותעםעצמה-רב(OCR) טיאופתוויםזיהוישל
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'חדשהמשימה' המסך

אינךאם.בקלותמסמכיםלהשוותאוליצור,לסרוק,לפתוחניתןשבו,New Taskחלוןייפתח,ABBYY FineReader הפעלתבעת
קובץעלהימניהלחצןעםבלחיצהABBYY FineReader משימתהתחלתאםאוותואסגרתאם,למשל) חדשהמשימההחלוןאתרואה

.הראשיהכליםבסרגלהלחצןעלבלחיצהאותולפתוחתוכלתמיד,(Windows Explorer-ב

:משימהבחר,מסמךבעיבודלהתחילכדי

:ימיןמצדבחלונית.1

.לעבדשברצונךמסמכיםלךישכבראםOpenעללחץ·

.ניירמסמכיתחילהלסרוקצריךאתהאםScanעללחץ·
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.המסמךאותושלגרסאותשתיביןלהשוותברצונךאםCompareעללחץ·

.לכןקודםשנשמר(OCR) אופטיתוויםזיהוישלפרויקטעלאוPDF מסמךעלבעבודהלהמשיךכדיRecentעללחץ·

חלוןיופיע,כלשהילמשימהמעלהעכברסמןעםתרחףכאשר,וחותךלנ.המתאימהבמשימהבחר,שמאלמצדבחלונית.2
.זאתמשימהבאמצעותלטפלניתןשבהםביותרהנפוציםהתרחישיםאתהמפרטמוקפץ

,זושיח-דותתיבלפתוחכדיOptions.שיח-הדובתיבתמצוינותABBYY FineReaderמשימותכלעבורההגדרות.3
.ימיןמצדהחלוניתבתחתיתאפשרויותעללחץ

הפרקתוכן

PDFמסמכישלועריכההצגה·

מהירההמרה·

מתקדמתהמרה·

מסמכיםהשוואת·

מסמכיםשלושמירהסריקה·

PDF מסמכישלועריכההצגה

גםאלופעולותלבצעניתן.בוולחפשהערותלולהוסיף,סוגמכלPDF מסמךבקלותולערוךלהציגניתןABBYY FineReader עם
.לעריכהאולחיפושהניתןטקסטמכיליםושאינם,ניירמסמךסריקתידי-עלשהתקבלובמסמכים

הערותוהוספתPDF מסמכיהצגת

PDFבעורךייפתחשנבחרהמסמךOpen PDF Document.עללחץמכןולאחרOpen,הכרטיסייהעללחץ,חדשהמשימהבמסך
.הערותהוספתולהצגהל

.במסמךלנווטכדיהערותוחיפוש,סימניות,עמודיםבלחצניםהשתמש
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 ABBYY FineReaderהערותהוספתשלהבאיםהכליםאתמספק:

הערההוספת·

טקסטוהוספתחוצהבקוסימון,תחתוןבקוסימון,הדגשה·

חץאוקו,צורהשרטוט·

.הלחצןעללחץ,ההערותהוספתכליאתרואהאינךאם·

PDFמסמכיעריכת

 ABBYY FineReaderהבאיםהעריכהכליאתמספק:
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.תמונותשלועריכההוספה,טקסטעריכת:גםראה

PDFמסמכיעלהגנה

:ניתןABBYY FineReader באמצעות

.והרשאותססמאות,PDFממסמכיסודימידעהסרת,דיגיטליותחתימות:גםראה

טפסיםמילוי

 ABBYY FineReaderאינטראקטיבייםטפסיםולהדפיסלשמור,למלאלךמאפשר.

מידעלהקלידאוהנפתחתמהרשימהערךלבחורעליךויהיה,יודגשוהטופסשדות,אינטראקטיביטופסשמכילPDF מסמךפתיחתבעת
המידעאתלהקלידכדיText Boxבכליהשתמש,הריקיםבשדותטקסטהקלדתידי-עללמלאניתןשלאבטופסתיתקלאם.מסוים
.PDFמסמכיעםעבודהבדףעיין,PDFמסמכיעםעבודהעלנוסףלמידע.טפסיםמילוי:גםראה.בטופסהדרוש

מהירההמרה

PDF ליצורכדיאוPDF מסמכיאותמונותלהמירכדיחדשהמשימההמסךשלOpenבכרטיסייההמוכללותבמשימותלהשתמשניתן
.שונותבתבניותמקבציםחדש

יותראואחדקובץהמרת
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:הרצויההמשימהעללחץמכןולאחר,Openהכרטיסייהעללחץ.1

·Convert to PDFמסמכייוצר PDFמקובצי.*docx ,*.html,.*jpegבמשימהלהשתמשגםניתן.אחריםומקבצים
.אחדPDF למסמךמרוביםקבציםלשלבכדיזו

·Convert to Microsoft® Wordמסמכייוצר Wordותמונהמקובצי-PDF.כדיזובמשימהלהשתמשגםניתן
.אחדMicrosoft Word למסמךמרוביםקבציםלשלב

·Convert to Microsoft Excel®שלאלקטרוניגיליוןיוצר Excelותמונהמקובצי-PDF.להשתמשגםניתן
.אחדExcel למסמךמרוביםקבציםלשלבכדיזובמשימה

·Convert to Other Formatsותמונהובציקממיר-PDFכולל,נפוצותלתבנית.*odt ,*.pptx,.*epub,.*html

.נוספותורבות



ABBYY® FineReader 14
במדריך למשתמש 

16

.להמרהיותראואחדקובץבחר,שתיפתחשיח-הדובתיבת.2

.המרההגדרותציין.3
.הפלטמסמךשלהמאפייניםואתהמראהאתקובעותאלההגדרות

.הצורךלפיקבציםהסראוהוסף.4

.<format>-להמרההלחצןעללחץ.5

.הפלטקובץעבוריעדתיקייתציין.6
.שציינתבתיקייהיוצבהנוצרהקובץ,המשימהבסיום

קבציםשילוב

.הרצויההמשימהעללחץמכןולאחר,Openהכרטיסייהעללחץ.1

.להמירשתרצההקבציםאתבחר,שתיפתחשיח-הדובתיבת.2

.המרההגדרותציין.3
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.הצורךלפיקבציםהסראוהוסף.4

.Combine all files into one documentבאפשרותובחר,הרצויבסדרהקבציםאתסדר.5

.<format>-להמרההלחצןעללחץ.6

.הפלטקובץעבוריעדותיקייתשםציין.7

.שציינתבתיקייהיוצבהנוצרהקובץ,המשימהבסיום

.מורכבותפריסותעםגדוליםמסמכיםעבורמתקדמתהמרהבהשתמש

:גםראה :

PDFמסמכייצירת·

Microsoft Wordמסמכייצירת·

Microsoft Excelשלאלקטרונייםגיליונותיצירת·

נוספותתבניות·

PDF מסמכייצירת

:ניתן,חדשהמשימהבחלון
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.תבניותבמגווןמקבציםPDF מסמכיליצור·

.PDF-למרוביםקבציםלהמיר·

.אחדPDF-למרוביםקבציםלשלב·

.לחיפושניתניםPDF מסמכיליצור·

.PDF/A תואמימסמכיםליצור·

יותראואחדקובץהמרת

.Convert to PDFעללחץמכןולאחר,Openהכרטיסייהעללחץ.1

.להמרהיותראואחדקובץבחר,שתיפתחשיח-הדובתיבת.2

.הפלטמסמךשלהמאפייניםואתהמראהאתקובעותאלההגדרות.המרההגדרותציין.3

3.1.Image qualityהנפתחשבתפריטהאפשרויותבאמצעותשיתקבלהקובץגודלואתהתמונותאיכותאתלשנותניתן
Image quality:

·Best quality
.תישמרהמקוריתהרזולוציה.העמודתמונתושלהתמונותשלהאיכותעללשמורכדיזובאפשרותבחר

·Balanced
.התמונהמאיכותהרבהלאבדבליPDF מסוגהפלטקובץאתלהקטיןכדיזובאפשרותבחר

·Compact size
.התמונהאיכותחשבוןעלקטןPDF קובץלקבלכדיזובאפשרותבחר

·Custom...
הערכיםאתציין,Custom Settingsשיח-הדובתיבת.התמונהשמירתאתאישיתלהתאיםכדיזובאפשרותבחר

.OKעלולחץ,הרצויים

3.2.Full-text searchהפלטבמסמךמלאטקסטחיפושילהשביתאולהפעילכדיזהנפתחבתפריטהשתמש:

·As in original documentלמסמךאםרקהפלטבמסמךלחפשיוכלומשתמשים.יזוההלאבתמונותהטקסט
.טקסטשכבתישהמקורי

·Search inside text and imagesהפלטבמסמךלחפשיוכלומשתמשים.יזוההבתמונותהטקסט.

·Disable full-text searchליומרהמסמך-PDFהפלטבמסמךלחפשיוכלולאמשתמשים.בלבדתמונהשהוא.

3.3.Create PDF/A documentsתואםמסמךליצורכדיזובאפשרותבחרPDF/A.מסמךייווצר,מחדלכברירת
PDF/A-2b.עללחץMore options...שלאחרתגרסהלבחורכדי PDF/A.

3.4.Use MRC compressionדחיסתלהחילכדיזובאפשרותבחר Mixed Raster Content (MRC)מנתעל
.התמונהמאיכותלאבדמבליהקובץגודלאתלהקטין

3.5.OCR languagesאופטיתוויםזיהוישפות:גםראה.שלךהמסמךשפותאתבחר(OCR).

3.6.Image preprocessing settings...ובסריקותהתמונהבקובצילביצוענוספותמניפולציותכמהלצייןניתןכאן
.תמונהעיבודאפשרויות:גםראה.שלהםההמרהאיכותואתהמראהאתלשפרמנתעלשלך

3.7.options...MoreהכרטיסייהאתפתחPDFשיח-הדובתיבת.Format Settings
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.הצורךלפיקבציםהסראוהוסף.4

.Convert to PDFהלחצןעללחץ.5

.הפלטקובץעבוריעדתיקייתציין.6
.שציינתבתיקייהימוקםשייווצרPDF-המסמך,המשימהבסיום

קבציםשילוב

.Convert to PDFעללחץמכןולאחר,Openהכרטיסייהעללחץ.1

.להמירשתרצההקבציםאתבחר,שתיפתחשיח-הדובתיבת.2

.המרההגדרותציין.3

.הצורךלפיקבציםהסראוהוסף.4

.Combine all files into one documentבאפשרותובחר,הרצויבסדרהקבציםאתסדר.5

.Convert to PDFהלחצןעללחץ.6

.הפלטקובץעבוריעדותיקייתשםציין.7
.שציינתבתיקייהימוקםשייווצרPDF-המסמך,המשימהבסיום

Microsoft Word מסמכייצירת

גםניתן.הנתמכותהתבניותמאחתבכלקובץומכלPDFוממסמכימתמונותMicrosoft Wordמסמכיליצורניתן,חדשהמשימהבחלון
.אחדMicrosoft Word למסמךמרוביםקבציםולשלבלהמיר

יותראואחדקובץהמרת

.Convert toMicrosoft Wordעללחץמכןולאחר,Openהכרטיסייהעללחץ.1

.להמרהיותראואחדקובץבחר,שתיפתחשיח-הדובתיבת.2

.הפלטמסמךשלהמאפייניםואתהמראהאתקובעותאלההגדרות.המרההגדרותציין.3

3.1.Keep formatting.
:הפלטבמסמךלהשתמשבכוונתךשבולאופןבהתאםהמתאימהההגדרהאתבחר

·Exact copy
.מוגבלותעריכהאפשרויותיספקאך,המקורכמובדיוקכמעטייראההפלטמסמך

·Editable copy
.בקלותהמסמךאתלערוךניתןאך,המקורשלמזהמעטשונהלהיותעשויהפלטמסמךשלהמראה

·Formatted text
.אחתבעמודהיוצבהפלטטקסט.הפסקהועיצובהגופןגודלי,הגופןסוגיעלתשמורהמערכת

·Plain text
.המסמךבכליחידבגופןשימושוייעשה,אחתבעמודהיוצבהפלטטקסט.יישמרהפסקהעיצוברק

3.2.OCR languagesאופטיתוויםזיהוישפות:גםראה.שלךהמסמךשפותאתבחר(OCR).

3.3.Keep picturesהפלטבמסמךהתמונותאתלשמרברצונךאםזובאפשרותבחר.
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3.4.Keep headers, footers, and page numbersכותרות,עליונותכותרותלשמרכדיזובאפשרותבחר
.עמודיםומספריתחתונות

3.5.More options...הכרטיסייהאתפותחDOC(X)/RTF/ODTשיח-הדותיבתשל.Format Settings

.הצורךלפיקבציםהסראוהוסף.4

.Convert to Wordהלחצןעללחץ.5

.הפלטקובץעבוריעדתיקייתציין.6
.שציינתבתיקייהיוצבהנוצרMicrosoft Word מסמך,המשימהבסיום

קבציםשילוב

.Convert toMicrosoft Wordעללחץמכןולאחר,Openהכרטיסייהעללחץ.1

.להמירשתרצההקבציםאתבחר,שתיפתחשיח-הדובתיבת.2

.המרההגדרותציין.3

.הצורךלפיקבציםהסראוהוסף.4

.Combine all files into one documentבאפשרותובחר,הרצויבסדרהקבציםאתסדר.5

.Convert to Wordהלחצןעללחץ.6

.הפלטקובץעבוריעדותיקייתשםציין.7
.שציינתבתיקייהיוצבהנוצרMicrosoft Word קובץ,המשימהבסיום

Microsoft Excel שלאלקטרונייםגיליונותיצירת

גםניתן.הנתמכותהתבניותמאחתבכלקובץומכלPDFוממסמכימתמונותMicrosoft Excelמסמכיליצורניתן,חדשהמשימהבחלון
.אחדExcel למסמךמרוביםקבציםולשלבלהמיר

יותראואחדקובץהמרת

.Convert toMicrosoft Excelעללחץמכןולאחר,Openהכרטיסייהעללחץ.1

.להמרהיותראואחדקובץבחר,שתיפתחשיח-הדובתיבת.2

.הפלטמסמךשלהמאפייניםואתהמראהאתקובעותאלההגדרות.המרההגדרותציין.3

3.1.Keep formatting.
.הפלטבמסמךלהשתמשבכוונתךשבולאופןבהתאםהמתאימהההגדרהאתבחר

·Formatted text
.הפסקהועיצובהגופןגודלי,הגופןסוגיעלתשמורהמערכת

·Plain text
.המסמךבכליחידבגופןשימושייעשה.יישמרוהפסקאותרק

3.2.OCR languagesאופטיתוויםזיהוישפות:גםראה.שלךהמסמךשפותאתבחר(OCR).

3.3.Keep pictures (XLSX only)הפלטבמסמךהתמונותאתלשמרברצונךאםזובאפשרותבחר.
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3.4.Create a separate sheet for each page (XLSX only)גיליוןליצורברצונךאםזובאפשרותבחר
.המקורייםהמסמכיםשלעמודמכלMicrosoft Excel שלנפרדאלקטרוני

3.5.More options...הכרטיסייהאתפותחXLS(X)שיח-הדותיבתשל.Format Settings

.הצורךלפיקבציםהסראוהוסף.4

.Convert to Excelהלחצןעללחץ.5

.הפלטקובץעבוריעדתיקייתציין.6
.שציינתבתיקייהיוצבהנוצרMicrosoft Excel קובץ,המשימהבסיום

קבציםשילוב

.Convert toMicrosoft Excelעללחץמכןולאחר,Openהאפשרותעללחץ.1

.להמירשתרצההקבציםאתבחר,שתיפתחשיח-הדובתיבת.2

.המרההגדרותציין.3

.הצורךלפיקבציםהסראוהוסף.4

.Combine all files into one documentבאפשרותובחר,הרצויבסדרהקבציםאתסדר.5

.Convert to Excelהלחצןעללחץ.6

.הפלטקובץעבוריעדותיקייתשםציין.7
.שציינתבתיקייהיוצבהנוצרMicrosoft Excel קובץ,המשימהבסיום

נוספותתבניות

, pptx ,*.odt,.*html ,.*epub ,*.fb2,*.rtf,.*txt ,.*csv*.) נפוצותלתבניותPDF ומסמכיתמונותלהמירניתן,חדשהמשימהבחלון

*.djvu)אחדלמסמךמרוביםקבציםולשלב.

יותראואחדקובץהמרת

.Convert toother formatsעללחץמכןולאחר,Openהכרטיסייהעללחץ.1

.להמרהיותראואחדקובץבחר,שתיפתחשיח-הדובתיבת.2

.הפלטמסמךשלהמאפייניםואתהמראהאתקובעותאלההגדרות.המרההגדרותציין.3

3.1.Select output formatהקובץאתלהמירברצונךשאליהתבניתבחר.

3.2.OCR languagesאופטיתוויםזיהוישפות:גםראה.שלךהמסמךשפותאתבחר(OCR).

3.3.More options...שיח-הדותיבתשלהמתאימההכרטיסייהאתפותח.Format Settings

.הצורךלפיקבציםהסראוהוסף.4

.<format>-להמרההלחצןעללחץ.5

.הפלטקובץעבוריעדתיקייתציין.6
.שציינתבתיקייהיוצבהנוצרהקובץ,המשימהבסיום

קבציםשילוב
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.Convert toother formatsעללחץמכןולאחר,Openהכרטיסייהעללחץ.1

.להמירשתרצההקבציםאתבחר,שתיפתחשיח-הדובתיבת.2

.המרההגדרותציין.3

.הצורךלפיקבציםהסראוהוסף.4

.Combine all files into one documentבאפשרותובחר,הרצויבסדרהקבציםאתסדר.5

.<format>-להמרההלחצןעללחץ.6

.הפלטקובץעבוריעדותיקייתשםציין.7
.שציינתבתיקייהיוצבהנוצרהמסמך,המשימהבסיום

מתקדמתהמרה

ABBYY FineReaderאופטיתוויםזיהויעורךכולל,(OCR)התוויםזיהויעורך.אופטיתוויםולזיהוילהמרהמתקדמותתכונותהמספק

התוויםזיהוישלהדיוקרמתאתלשפרכדילתמונותמקדיםעיבודלבצע,מזוההטקסטולאמתזיהויאזורילבדוקלךמאפשר(OCR) האופטי

.ועוד(OCR) האופטי
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להשיגמנתעל,המרהושל(OCR) אופטיתוויםזיהוישלעדיןלכוונוןעצמה-רבותתכונותגםמספק(OCR) האופטיהתוויםזיהויעורך
ABBYY FineReaderאתלתרגלומזוההטקסטלבדוק,זיהויאזורילערוךבאפשרותך,לדוגמה.שאפשרביותרהטובותהתוצאותאת

.תקנייםלאוגופניםתוויםלזהות

:(OCR) האופטיהתוויםזיהוישלהעורךלפתיחתדרכיםכמהקיימות.1

עללחץמכןולאחרOpen,הכרטיסייהעללחץ,חדשהמשימה<קובץעלבלחיצהNew Taskהחלוןאתפתח·
.Open in OCR Editorהמשימה

< ToolsעלולחץNew Taskהחלוןאתפתח· OCR Editor.

< Fileעלולחץ,New Taskהחלוןאתפתח· Open in OCR Editor....

.לפתוחשברצונךהקבציםאתבחר,תמונהפתיחתשיח-הדובתיבת.2
ניתן.אוטומטיבאופןשפתחתהקבציםאתויזההינתחABBYY FineReader ,המחדלברירתבהגדרותמשתמשאתהאם

< Toolsעללחץ) Optionsשיח-הדותיבתשלImage Processingבכרטיסייהאלוהגדרותלשנות Options...
.(זושיח-דותיבתלפתוחכדי

שהאזוריםבדוק.בתמונהיסומנווברקודטבלה,תמונה,טקסטואזורי,תמונהבחלוניתתוצגשלוהתמונה,המסמךפתיחתלאחר.3
.edit them if necessaryמכןולאחר,כראויזוהו
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 ABBYY FineReaderוברקודיםטבלאות,תמונות,טקסטהמכיליםאזוריםלזהותכדימסמכיםמנתח.

לשרטטמאשראוטומטיבאופןשזוהואזוריםלתקןיותרקללרוב.שגויבאופןיזוהומורכביםבמסמכיםשאזוריםייתכן,לפעמים
.ידניבאופןהאזוריםכלאת

לאזורימעלהמופיעיםהכליםובסרגליתמונהלחלוניתמעלשנמצאהכליםבסרגלאזוריםשלולעריכהלשרטוטכליםלמצואניתן
.בהםבחירהלאחרוטבלהרקעתמונת,תמונה,טקסט

:תוכל,אלהכליםבאמצעות

אזוריםולמחוקלהוסיף·

האזורסוגאתלשנות·

שלמיםאזוריםולהזיזאזורגבולותלכוונן·

אותםלמחוקאולאזוריםמרובעיםחלקיםלהוסיף·

האזוריםסדראתלשנות·

.שובהמסמךאתלזהותכדיהראשיהכליםבסרגלRecognizeהלחצןעללחץ,באזוריםשינוייםביצעתאם.4

.הצורךלפיותקןטקסטבחלוניתהמזוהההטקסטאתבדוק.5

בסרגלשליחה/שמירההלחצןשלהנפתחתמהרשימההמסמךשמירתתבניתאתלבחורניתן.המזוהההמסמךאתשמור.6
.(הנפתחתהרשימהאתלפתוחכדיהלחצןלידשנמצאהחץעללחץ) הראשיהכלים

(OCR).האופטיהתוויםזיהויעורךעםעבודהבדףעיין,שלוהתכונותועל(OCR)אופטיתוויםזיהויעורךעלנוסףלמידע

מסמכיםהשוואת

:http://www.ABBYY.com/FineReader(.גםראה.שלמסוימותבגרסאותזמינהלאזופונקציונליות)

 ABBYY FineReaderאתכולל ABBYY Compare Documents,אםגם,מסמךשלגרסאותשתיביןלהשוותלךשמאפשריישום
לקבללךומאפשר,הגרסאותשתיביןהבדליםאוטומטיבאופןמזההABBYY Compare Documents .שונותבתבניותהגרסאות
לפנימסמךלסקורברצונךכאשר,לדוגמה,מצביםבמגווןלהועילעשויהזואפשרות.במקורשבוצעוהשינוייםשלברורהתמונהבמהירות
.שלופרסוםלפניאועליוחתימה

:ABBYY Compare Documents להפעלתדרכיםכמהקיימות

ABBYY Compare Documents.פתיחתעלמכןולאחרCompare,הכרטיסייהעללחץNew Task,החלוןאתפתח·

עללחץ,Windows 10-ב) ABBYY Compare Documents< עלולחץ,Windows-בהתחלההלחצןעללחץ·

< עללחץמכןולאחר,ההתחלהבתפריטהתוכניותכלהפריטעללחץ,התחלההלחצן ABBYY Compare
Documents)

.ToolsבתפריטCompare Documentsעללחץ·

בתפריט...Compare documentsעללחץמכןולאחר-Windows Explorer,בקובץעלהימניהלחצןעםלחץ·
.הקיצור
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.מסמכיםשניביןלהשוותכדישלהלןלהוראותבהתאםפעל

השנייהואתשמאלשמצדבחלוניתלהשוותשברצונךמהגרסאותאחתופתח,ABBYY Compare Documents אתפתח.1
.ימיןשמצדבחלונית

.הנפתחתמהרשימההמסמךשפותאתבחר,השוואהבחלונית.2
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.המסמכיםביןלהשוותכדיCompareהלחצןעללחץ.3

.ABBYY Compare Documents ידי-עלשזוהוההבדליםאתסקור.4
שבוצעוהשינוייםשלברורהתמונהתקבלכך.שמאלמצדבחלוניתויירשמו,גרסהבכליודגשוהגרסאותשתיביןההבדלים
תמידהזהיםוהקטעים,זמנית-בונגלליםהעמודיםשני.גרסהבכלנערךאוהוסר,נוסףטקסטאיזהלראותיותרקלכך.במסמך
.ללוחאותםלהעתיקאומהרשימההבדליםלהסירניתן.זהלצדזהמוצגים

.ההבדלבדוחיישמרולאמהרשימהשהוסרוהבדלים

כלשבוPDF כמסמךמהגרסאותאחתלשמורניתן.הבאותהדרכיםמשתיבאחתזאתלעשותניתן.ההבדלדוחאתשמור.5
.Microsoft Word במסמךההבדליםאתלשמורניתן,לחלופין.הערהבאמצעותיצוינוההבדלים

ABBYY Compare Documents.בדףעיין,מסמךשלגרסאותשתיהשוואתעלנוסףלמידע

שונותלתבניותמסמכיםסריקת

תמונותלקבלכדי.שונותבתבניותדיגיטלייםמסמכיםליצורכדיחדשהמשימההחלוןשלScanבכרטיסייהבמשימותלהשתמשניתן
.דיגיטליתבמצלמהאובסורקצורךיש,מסמך
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:משימהעללחץמכןולאחר,Scanהכרטיסייהעללחץ.1

·Scan to OCR Editorהאופטיהתוויםזיהויעורךבסריקותפותח.(OCR)

·Scan to PDFמסמכייוצר PDFדיגיטליתממצלמהאומסורקשהתקבלומתמונות.

·Scan to Microsoft Wordמסמכייוצר Microsoft Wordדיגיטליתממצלמהאומסורקשהתקבלומתמונות.

·Scan to Microsoft Excelמסמכייוצר Microsoft Excelדיגיטליתממצלמהאומסורקשהתקבלומתמונות.

·Scan to Image Filesדיגיטליתממצלמהאומסורקשהתקבלומתמונותבלבדתמונהשהםמסמכיםיוצר.
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·Scan to Other Formatsכגוןנפוצותבתבניותמסמכיםיוצר.*odt ,*.pptx,.*epubו-.*htmlשהתקבלומתמונות
.דיגיטליתממצלמהאומסורק

.סריקההגדרותוציין,מכשירבחר.2

.התמונהבתוךכלשהובמיקוםלחץאו,Previewהלחצןעללחץ.3

.Previewהלחצןעלשובולחץ,הסריקההגדרותאתשנה,התמונהמאיכותמרוצהאינךאם.התמונהאתסקור.4

.שנבחרהלתבניתספציפיותהגדרותציין.5
.הפלטמסמךשלהמאפייניםואתהמראהאתקובעותאלוהגדרות

.<format>-לסריקההלחצןעללחץ.6

.ועצותהתקדמותמדהמציגהשיח-דותיבתתוצג,תתחילכשהסריקה.7

.הבאהצעדעללהחליטממךשתבקששיח-דותיבתתוצג,עמודסריקתלאחר.8
לסגורכדיFinish Scanningעללחץאו,הקיימותההגדרותבאמצעותנוספיםעמודיםלסרוקכדיScan Againעללחץ
.שיח-הדותיבתאת

:הסרוקותהתמונות,1 בשלבשבחרתלמשימהבהתאם.9

(OCR).האופטיהתוויםזיהויעורךב(OCR)אופטיתוויםזיהוישללפרויקטויתווספויעובדו·

זיהויבעורךפתוחיישארהמסמך.שנוצרהמסמךאתלשמורברצונךשבההתיקייהאתציין.PDF-לויומרויעובדו·
.(OCR) האופטיהתווים
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בעורךפתוחיישארהמסמך.שנוצרהמסמךאתלשמורברצונךשבההתיקייהאתציין.שנבחרהלתבניתויומרויעובדו·
.(OCR) האופטיהתוויםזיהוי

:גםראה :

(OCR)האופטיהתוויםזיהויעורךאלסריקה·

PDFאלסריקה·

Microsoft Wordאלסריקה·

Microsoft Excelאלסריקה·

תמונהקובציאלסריקה·

נוספותתבניותאלסריקה·

(OCR) האופטיהתוויםזיהויעורךאלסריקה

:ניתןשבו,(OCR) האופטיהתוויםזיהויבעורךממצלמהאומסורקתמונותלפתוחניתן

ידניבאופןזיהויאזוריולערוךלשרטט·

מזוההטקסטלבדוק·

תקנייםלאוגופניםתוויםלזהותABBYY FineReader אתלתרגל·

.(OCR) האופטיהתוויםזיהוישלהאפשרככלטובהתוצאהלהבטיחכדינוספיםמתקדמיםבכליםלהשתמש·

.Scan to OCR Editorהמשימהעללחץמכןולאחר,Scanהכרטיסייהעללחץ,חדשהמשימההחלוןאתפתח.1

.סריקההגדרותוציין,מכשירבחר.2

.התמונהבתוךכלשהובמיקוםלחץאו,Previewהלחצןעללחץ.3

.Previewהלחצןעלשובולחץ,הסריקההגדרותאתשנה,התמונהמאיכותמרוצהאינךאם.התמונהאתסקור.4

.ואוטומציהמקדיםעיבודהגדרותציין.5

5.1.Automatically process page images as they are added
לבחורניתן,מופעלאוטומטיעיבודאם.שנוספיםחדשיםעמודיםשלאוטומטיעיבודמשביתהאומפעילהזואפשרות
:ונותתמשלופתיחהסריקהבעתלשימושתמונהשלמקדיםעיבודוהגדרותכלליותמסמךעיבודאפשרויות

·Recognize page images
באמצעות,שיתווספוחדשותתמונותשלאוטומטימקדיםעיבודיבצעFineReader-שתרצהאםזואפשרותהפעל

Image preprocessing settingsהקישורעללחץ) מקדיםעיבודהגדרותשיח-הדובתיבתשצוינוההגדרות
.אוטומטיבאופןהםגםיבוצעו(OCR) אופטיתוויםוזיהויניתוח.(זושיח-דותיבתלפתוחכדישלמטה

·Analyze page images
.(OCR) האופטיהתוויםזיהויאתידניתלהפעילישאך,אוטומטיבאופןמסמךוניתוחתמונהשלמקדיםעיבודמבצע

·Preprocess page images
.ידניבאופן(OCR) אופטיתוויםוזיהויניתוחלהתחיליש.אוטומטיבאופןתמונותשלמקדיםעיבודמבצע
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5.2.OCR languages
.(OCR)אופטיתוויםזיהוישפות:גםראה.המסמךשפותאתלצייןכדיזובאפשרותהשתמש

5.3.Image preprocessing settings...
כיווןשלזיהויכגון,תמונהשלמקדיםעיבודהגדרותלצייןניתןשבה,מקדיםעיבודהגדרותשיח-הדותיבתאתפותח
רמתלהשיגכדי,המקורתמונותאתמשמעותיבאופןלשפרעשויותאלההגדרות.אוטומטימקדיםעיבודוהגדרותעמוד
.תמונהעיבודאפשרויות:גםראה.(OCR)אופטיתוויםזיהוישליותרגבוההדיוק

5.4.More options...
בלחיצהזושיח-דותיבתלפתוחגםניתןOptions.שיח-הדותיבתשלImage Processingהכרטיסייהאתפותח
.Toolsבתפריט...Optionsעל

.Scanעללחץ.6

.ועצותהתקדמותמדהמציגה,התקדמותשלשיח-דותיבתתוצג.7

.הבאהצעדעללהחליטממךשתבקששיח-דותיבתתופיע,העמודסריקתלאחר.8
כדיFinish Scanningעללחץאו,הקיימותההגדרותבאמצעותעוקביםעמודיםלסרוקכדיScan Againעללחץ

.שיח-הדותיבתאתלסגור

,(OCR) אופטיתוויםזיהויבעורך(OCR) אופטיתוויםזיהוישללפרויקטיתווספוהסרוקותהתמונות,הסריקהתהליךבסיום.9
.לכןקודםשציינתהאוטומציהוהגדרותהמקדיםהעיבודהגדרותבאמצעותיעובדווהן

(OCR).האופטיהתוויםזיהויעורךעםעבודהבדףעיין,שלוהתכונותועל(OCR)אופטיתוויםזיהויעורךעלנוסףלמידע

PDF אלסריקה

.דיגיטליתממצלמהאומסורקשהתקבלומתמונותPDF מסמכיליצורלךמאפשרתחדשהמשימהבחלוןScan to PDFהמשימה

.Scan to PDFעללחץמכןולאחר,Scanהכרטיסייהעללחץ,חדשהמשימההחלוןאתפתח.1

.סריקההגדרותוציין,מכשירבחר.2

.התמונהבתוךכלשהובמיקוםלחץאו,Previewהלחצןעללחץ.3

.Previewהלחצןעלשובולחץ,הסריקההגדרותאתשנה,התמונהמאיכותמרוצהאינךאם.התמונהאתסקור.4

.הפלטמסמךשלהמאפייניםואתהמראהאתקובעותאלההגדרות.המרההגדרותציין.5

5.1.Image qualityהאיכותהגדרות.שמתקבלהפלטקובץגודלעלהמשפיעה,התמונותאיכותאתקובעתזואפשרות
:זמינותהבאות

·Best quality
.תישמרהמקוריתהרזולוציה.העמודתמונתושלהתמונותשלהאיכותעללשמורכדיזובאפשרותבחר

·Balanced
.התמונהמאיכותהרבהלאבדבליPDF מסוגהפלטקובץאתלהקטיןכדיזובאפשרותבחר

·Compact size
.התמונהאיכותחשבוןעלקטןPDF קובץלקבלכדיזובאפשרותבחר
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·Custom...
הערכיםאתציין,Custom Settingsשיח-הדובתיבת.התמונהשמירתאתאישיתלהתאיםכדיזובאפשרותבחר

.OKעלולחץ,הרצויים

5.2.Create PDF/A documents
.PDF/Aתואםמסמךליצורכדיזובאפשרותבחר

5.3.Use MRC compression
ניכרתירידהללאהקובץאתלהקטיןמנתעל, Mixed Raster Content (MRC) דחיסתלהחילכדיזובאפשרותבחר

.התמונהבאיכות

5.4.Recognize text on images
.אוטומטיבאופןיתחיל(OCR)האופטיהתוויםשזיהויתרצהאםזובאפשרותבחר

5.5.OCR languages
.(OCR)אופטיתוויםזיהוישפות:גםראה.המסמךשפותאתלצייןכדיזובאפשרותהשתמש

5.6.Image preprocessing settings...
.אוטומטימקדיםעיבודשלוהגדרותעמודכיווןזיהויכגון,לתמונהמקדיםעיבודהגדרותלצייןכדיזובאפשרותהשתמש
אופטיתוויםזיהוישליותרגבוההדיוקרמתלהשיגכדי,המקורתמונותאתמשמעותיבאופןלשפרעשויותאלההגדרות

(OCR).תמונהעיבודאפשרויות:גםראה.

5.7.More options...
ניתן)נוספותהגדרותלצייןניתןשבוOptions,שיח-הדותיבתשלFormat SettingsשלPDFהמקטעאתפותח
.(Toolsבתפריט...Optionsעלבלחיצהזושיח-דותיבתלפתוחגם

.Scan to PDFעללחץ.6

.ועצותהתקדמותמדהמציגהשיח-דותיבתתוצג.7

.הבאהצעדעללהחליטממךשתבקששיח-דותיבתתופיע,העמודסריקתלאחר.8
לסגורכדיFinish Scanningעללחץאו,הקיימותההגדרותבאמצעותנוספיםעמודיםלסרוקכדיScan Againעללחץ
.שיח-הדותיבתאת

האופטיהתוויםזיהויבעורךוייפתחו,PDF-ליומרו,שציינתההגדרותבאמצעותיעובדושנסרקוהעמודים,הסריקהבסיום.9
(OCR).

.שנוצרPDF-האתלשמורברצונךשבההתיקייהאתציין.10

Microsoft Word אלסריקה

שהתקבלומתמונותMicrosoft Word מסמכיליצורלךמאפשרתחדשהמשימהבחלוןScan to Microsoft Wordהמשימה
.דיגיטליתממצלמהאומסורק

.Scan to Microsoft Wordהמשימהעללחץמכןולאחר,Scanהכרטיסייהעללחץ,חדשהמשימההחלוןאתפתח.1

.סריקההגדרותוציין,מכשירבחר.2

.התמונהבתוךכלשהובמיקוםלחץאו,Previewהלחצןעללחץ.3

.Previewהלחצןעלשובולחץ,הסריקההגדרותאתשנה,התמונהמאיכותמרוצהאינךאם.התמונהאתסקור.4
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.הפלטמסמךשלהמאפייניםואתהמראהאתקובעותאלההגדרות.המרההגדרותציין.5

5.1.Preserve formatting
.הפלטבמסמךלהשתמשבכוונתךשבולאופןבהתאםהמתאימהההגדרהאתבחר

·Exact copy
.מוגבלותעריכהאפשרויותיספקאךהמקורכמובדיוקכמעטייראההפלטמסמך

·Editable copy
.בקלותהמסמךאתלערוךניתןאך,המקורשלמזהמעטשונהלהיותעשויהפלטמסמךשלהמראה

·Formatted text
.אחתבעמודהיוצבהפלטטקסט.הפסקהועיצובהגופןגודלי,הגופןסוגיעלתשמורהמערכת

·Plain text
.המסמךבכליחידבגופןשימושוייעשה,אחתבעמודהיוצבהפלטטקסט.יישמרהפסקהעיצוברק

5.2.OCR languages
.(OCR)אופטיתוויםזיהוישפות:גםראה.שלךהמסמךשפותאתבחר

5.3.Keep pictures
.הפלטבמסמךהתמונותאתלשמרברצונךאםזובאפשרותבחר

5.4.Keep headers, footers, and page numbers
.עמודיםומספריתחתונותכותרות,עליונותכותרותלשמרכדיזובאפשרותבחר

5.5.Image preprocessing settings...
לשפרעשויותאלההגדרות.אוטומטימקדיםעיבודשלוהגדרותעמודכיווןזיהויכגון,לתמונהמקדיםעיבודהגדרותציין

אפשרויות:גםראה.(OCR)אופטיתוויםזיהוישליותרגבוההדיוקרמתלהשיגכדי,המקורתמונותאתמשמעותיבאופן
.תמונהעיבוד

5.6.More options...
ניתןשבוOptions,שיח-הדותיבתשלFormat SettingsהכרטיסייהשלDOC(X)/RTF/ODTהמקטעאתפותח
.(Toolsבתפריט...Optionsעלבלחיצהזושיח-דותיבתלפתוחגםניתן) נוספותהגדרותלציין

.Scan to Wordעללחץ.6

.ועצותהתקדמותמדהמציגהשיח-דותיבתתוצג.7

.הבאהצעדעללהחליטממךשתבקששיח-דותיבתתופיע,העמודסריקתלאחר.8
לסגורכדיFinish Scanningעללחץאו,הקיימותההגדרותבאמצעותנוספיםעמודיםלסרוקכדיScan Againעללחץ
.שיח-הדותיבתאת

.Microsoft Word-המסמךאתלשמורברצונךשבההתיקייהאתציין.9

.(OCR) האופטיהתוויםזיהויבעורךגםייפתחוהמסמךעמודיכל.שציינתבתיקייהMicrosoft Word מסמךייווצר,המשימהבסיום

Microsoft Excel אלסריקה

שהתקבלומתמונותMicrosoft Excel מסמכיליצורלךמאפשרתחדשהמשימהבחלוןScan to Microsoft Excelהמשימה
.דיגיטליתממצלמהאומסורק
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.Scan to Microsoft Excelהמשימהעללחץמכןולאחר,Scanהכרטיסייהעללחץ,חדשהמשימההחלוןאתפתח.1

.סריקההגדרותוציין,מכשירבחר.2

.התמונהבתוךכלשהובמיקוםלחץאו,Previewהלחצןעללחץ.3

.Previewהלחצןעלשובולחץ,הסריקההגדרותאתשנה,התמונהמאיכותמרוצהאינךאם.התמונהאתסקור.4

.הפלטמסמךשלהמאפייניםואתהמראהאתקובעותאלההגדרות.המרההגדרותציין.5

5.1.Preserve formatting.
.הפלטבמסמךלהשתמשבכוונתךשבולאופןבהתאםהמתאימהההגדרהאתבחר

·Formatted text
.הפסקהועיצובהגופןגודלי,הגופןסוגיעלתשמורהמערכת

·Plain text
.המסמךבכליחידבגופןשימושייעשה.יישמרוהפסקאותרק

5.2.OCR languages
.(OCR)אופטיתוויםזיהוישפות:גםראה.שלךהמסמךשפותאתבחר

5.3.XLSX settings:

·Keep pictures
.הפלטבמסמךהתמונותאתלשמרברצונךאםזובאפשרותבחר

·Create a separate sheet for each page
המסמכיםשלעמודמכלMicrosoft Excel שלנפרדאלקטרוניגיליוןליצורברצונךאםזובאפשרותבחר

.המקוריים

5.4.Image preprocessing settings...
.אוטומטימקדיםעיבודשלוהגדרותעמודכיווןזיהויכגון,לתמונהמקדיםעיבודהגדרותלצייןכדיזובאפשרותהשתמש
אופטיתוויםזיהוישליותרגבוההדיוקרמתלהשיגכדי,המקורתמונותאתמשמעותיבאופןלשפרעשויותאלההגדרות

(OCR).תמונהעיבודאפשרויות:גםראה.

5.5.More options...
הגדרותלצייןניתןשבוOptions,שיח-הדותיבתשלFormat SettingsהכרטיסייהשלXLS(X)המקטעאתפותח

.(Toolsבתפריט...Optionsעלבלחיצהזושיח-דותיבתלפתוחגםניתן) נוספות

.Scan to Excelעללחץ.6

.ועצותהתקדמותמדהמציגהשיח-דותיבתתוצג.7

.הבאהצעדעללהחליטממךשתבקששיח-דותיבתתופיע,העמודסריקתלאחר.8
לסגורכדיFinish Scanningעללחץאו,הקיימותההגדרותבאמצעותנוספיםעמודיםלסרוקכדיScan Againעללחץ
.שיח-הדותיבתאת

.Microsoft Excel-המסמךאתלשמורברצונךשבההתיקייהאתציין.9

.(OCR) האופטיהתוויםזיהויבעורךגםייפתחוהמסמךעמודיכל.שציינתבתיקייהMicrosoft Excel מסמךייווצר,המשימהבסיום
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תמונהקובציאלסריקה

אומסורקשהתקבלומתמונותבלבדתמונהשהםמסמכיםליצורלךמאפשרתחדשהמשימהבחלוןScan to Image Filesהמשימה
.דיגיטליתממצלמה

.Scan to Image Filesהמשימהעללחץמכןולאחר,Scanהכרטיסייהעללחץ.1

.סריקההגדרותוציין,מכשירבחר.2

.התמונהבתוךכלשהובמיקוםלחץאו,Previewהלחצןעללחץ.3

.Previewהלחצןעלשובולחץ,הסריקההגדרותאתשנה,התמונהמאיכותמרוצהאינךאם.התמונהאתסקור.4

.הפלטמסמךשלהמאפייניםואתהמראהתאקובעותאלההגדרות.המרההגדרותציין.5

5.1.Select image format
.הרצויההתמונהקובץתבניתאתלבחורכדיזובהגדרההשתמש

5.2.Compression
.הקובץגודלאתמקטינהתמונהדחיסת.סרוקותתמונותלדחוסתוכל,TIFF בתבניתבחרתאם

איכותשלאבדן) נתוניםאבדןלגרוםועלול,נתוניםדחיסתשלםשונישיעוריםיוצרמזוזושונותדחיסהבשיטותשימוש
.שלווהגודלהפלטבקובץהתמונותאיכות:הדחיסהשיטתבבחירתבחשבוןלהביאשעליךגורמיםשניקיימים.(תמונה

 ABBYY FineReaderהבאותהדחיסהבשיטותלהשתמשלךמאפשר:

·PACKBITS
.לבן-בשחורסריקותלדחיסתוחדבמיומתאים,נתוניםאבדןגורםלא

·JPEG (JFIF format)
במחיראך,משמעותיתהתמונותדחיסת.צילומיםכגון,בצבעותמונותאפורבגווניתמונותלדחיסתמשמשתזושיטה
.(צבערווייתשלואבדןטשטוש) מופחתתתמונהאיכותמתקבלת.נתוניםאבדןשל

·ZIP
מסךתמונותכגון,אחדבצבעגדוליםאזוריםהמכילותתמונותעםמיטביופןבאומתפקד,נתוניםאבדןגורםלא

.לבן-בשחורותמונות

·LZW
.אפורבגווניותמונותוקטוריתגרפיקהעםתמונותעםמיטביבאופןומתפקד,נתוניםאבדןגורםלא

5.3.Image preprocessing settings...
לשפרעשויותאלההגדרות.אוטומטימקדיםעיבודשלוהגדרותעמודכיווןזיהויכגון,לתמונהמקדיםעיבודהגדרותציין

אפשרויות:גםראה.(OCR)אופטיתוויםזיהוישליותרגבוההדיוקרמתלהשיגכדי,המקורתמונותאתמשמעותיבאופן
.תמונהעיבוד

.<format> אליקהסרעללחץ.6

.ועצותהתקדמותמדהמציגהשיח-דותיבתתוצג.7

.הבאהצעדעללהחליטממךשתבקששיח-דותיבתתופיע,העמודסריקתלאחר.8
לסגורכדיFinish Scanningעללחץאו,הקיימותההגדרותבאמצעותנוספיםעמודיםלסרוקכדיScan Againעללחץ
.שיח-הדותיבתאת
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.הפלטמסמךאתלשמורברצונךשבההתיקייהאתציין.9

.(OCR) האופטיהתוויםזיהויבעורךגםייפתחוהמסמךעמודיכל.שציינתבתבניתפלטקובצישציינתבתיקייהייווצרו,המשימהבסיום

נוספותתבניותאלסריקה

, pptx ,*.odt,.*html*.) נפוצותבתבניותמסמכיםליצורלךמאפשרתחדשהמשימהבחלוןScan to Other Formatsהמשימה

.*epub ,*.fb2,.*rtf ,.*txt ,*.csvו-.*djvu(דיגיטליתממצלמהאומסורקשהתקבלומתמונות.

.Scan to Other Formatsהמשימהעללחץמכןולאחר,Scanהכרטיסייהעללחץ,חדשהמשימההחלוןאתפתח.1

.סריקההגדרותוציין,מכשירבחר.2

.התמונהבתוךכלשהובמיקוםלחץאו,Previewהלחצןעללחץ.3

.Previewהלחצןעלשובולחץ,הסריקההגדרותאתשנה,התמונהמאיכותמרוצהאינךאם.התמונהאתסקור.4

.הפלטמסמךשלהמאפייניםואתהמראהאתקובעותאלההגדרות.המרההגדרותציין.5

5.1.Select output format
.הפלטלקובץהרצויההתבניתאתלבחורכדיזובאפשרותהשתמש

5.2.OCR languages
.(OCR)אופטיתוויםזיהוישפות:גםראה.שלךהמסמךשפותאתבחר

5.3.Image preprocessing settings...
לשפרעשויותאלההגדרות.אוטומטימקדיםעיבודשלוהגדרותעמודכיווןזיהויכגון,לתמונהמקדיםעיבודהגדרותציין

אפשרויות:גםראה.(OCR)אופטיתוויםזיהוישליותרגבוההדיוקרמתלהשיגכדי,המקורתמונותאתמשמעותיבאופן
.תמונהעיבוד

5.4.More options...
Options,שיח-הדותיבתשלFormat Settingsבכרטיסייההנבחרתהתבניתשלההגדרותעםהמקטעאתפותח
.(Toolsבתפריט...Optionsעלבלחיצהזושיח-דותיבתלפתוחגםניתן) נוספותהגדרותלצייןניתןשבו

.<format> אלסריקהעללחץ.6

.ועצותהתקדמותמדהמציגהשיח-דותיבתתוצג.7

.הבאהצעדעללהחליטממךשתבקששיח-דותיבתתופיע,העמודסריקתלאחר.8
לסגורכדיFinish Scanningעללחץאו,הקיימותההגדרותבאמצעותנוספיםעמודיםלסרוקכדיScan Againעללחץ
.שיח-הדותיבתאת

.הפלטמסמךאתלשמורברצונךשבההתיקייהאתציין.9

.(OCR) האופטיהתוויםזיהויבעורךגםייפתחוהמסמךתמונותכל.שציינתבתבניתפלטקובצישציינתבתיקייהייווצרו,המשימהבסיום
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PDF עורך

להעתיק,מחדשאותםלארגןאועמודיםולמחוקלהוסיף,בהםולחפשPDF מסמכילהציגלךהמאפשר,לשימושקלכליהואPDF עורך
מכילהואאםגם,אותהלערוךשניתןלתבניתPDF-המסמךבהמרתצורךאין.למסמכיםהערותולהוסיףטקסטלערוך,ותמונותטקסט

.טקסטשכבתללא,בלבדסריקות

הפרקתוכן

PDFמסמכיהצגת·

PDFמסמכיסקירת·

PDFתוכןעםעבודה·

טפסיםמילוי·

דיגיטליתבחתימהPDFמסמכיעלחתימה·

ססמאותבאמצעותPDFמסמכיעלהגנה·

PDFמסמכייצירת·

PDFמסמכישלוייצוארהשמי·

PDF מסמכיהצגת

.המסמכיםבתוךוטבלאותתמונות,טקסטולהעתיקPDF מסמכיולחפשלהציגלךמאפשרPDF עורך

:PDF בעורךPDF מסמךלפתוחכדי

Open PDF Document.המשימהעללחץמכןולאחרOpen,הכרטיסייהעללחץNew Task,החלוןאתפתח·

< Fileעלולחץ,New Taskהחלוןאתפתח· Open PDF Document....

.PDF בעורךיוצגהמסמך
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.הבאותבהגדרותהשתמש,המסמךהצגתאופןאתאישיתלהתאיםכדי

.גלילתםאופןואתהעמודיםהצגתאופןאתמשניםהתצוגהמצבי·

.תצוגהמצבי:גםראה

.המסמךתצוגתאתולהגדיללהקטיןלךמאפשרת'תצוגהגודלשינוי' התכונה·
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·Actual Size100% בגודלהעמודאתמציג.

·Fit to Widthהמסךלרוחביתאיםהמסמךשרוחבכךהעמודתצוגתגודלאתמשנה.

·Best Fitהמסךלגובהיתאיםהמסמךשגובהכךהעמודתצוגתגודלאתמשנה.

·Zoom Out/Zoom Inהמסמךגודלאתידניתלכוונןלךמאפשר.

.הראשיהכליםבסרגלPDF Toolsהלחצןעללחץ,PDF כליעםהכליםסרגלאתלהסתיר/להציגכדי

הפרקתוכן

תצוגהמצבי·

PDFבמסמכיניווט·

רקעזיהוי·

מפתחמילתחיפוש·

PDFממסמכיתוכןהעתקת·

PDFשלאבטחהתכונות·

תצוגהמצבי

:גלילתםאופןואתהמסמךעמודיהצגתאופןאתהקובעיםתצוגהמצביארבעהישPDF לעורך

One-Page Viewהעמודיםשארכלאתומסתיראחדעמודמציג.
One-Page Scrollingהבאהעמודשלוןהעליהחלקאתלראותניתן,העמודלתחתיתמגיעשכשאתהכך,זהאחרבזהעמודיםמציג.

Two-Page Viewשמאלמצדמוצגיםזוגייםעמודומספרי,ימיןמצדמוצגיםזוגיים-איעמודכשמספרי,זהלצדזהעמודיםמציג.
Two-Page Scrollingמטההגלילהבעתמופיעיםהעוקביםכשהעמודים,זהלצדזהעמודיםשנימציג.
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,עמודיםשנימוצגיםשבהםהתצוגהמצבימשניבאחדשמאלמצדזוגיים-איעמודומספריימיןצדמזוגייםעמודמספרילהציגתרצהאם
< Viewעללחץ View mode > Odd Pages on the Right.

:התצוגהמצבאתלשנותדרכיםכמהקיימות

:המסךבתחתיתשנמצאהכליםבסרגלמהלחצניםאחדעללחץ·

.התצוגהממצביבאחדובחר,View >View modeעללחץ·

:הבאיםהמקשיםבקיצוריהשתמש· Ctrl+1,Ctrl+2,Ctrl+3ו-Ctrl+4.

מלאמסךמצב

.כליםסרגליאולוחותלראותניתןולא,המסךשטחכלעלמוצגהמסמךשבו,מלאבמסךתצוגהמצבישPDF לעורך

:הבאותמהפעולותאחתבצע,מלאמסךלמצבלעבורכדי

.המסךבתחתיתשנמצאהכליםבסרגלהלחצןעללחץ·

< Viewעללחץ· Full Screen.

.F11 עללחץ·

:ניתןמלאמסךבמצב

.המסמךאתלגלול·

.(ההערהאתלהציגכדיהערהעםלאזורמעלהעכברמצביעאתמקם) הערותלהציג·

.מידהוקנהתצוגהמצבילשנות·
.המסךשלהתחתוןלקצההעכברמצביעאתהעבר,התצוגהאפשרויותעםהתחתוןהכליםסרגלאתלהציגכדי

.במסמךספציפייםעמודיםאללעבור·
.PDFבמסמכיניווט:גםראה

:כדיהקיצורשבתפריטבפקודותולהשתמשמלאמסךבתצוגתהמסמךעלהימניהלחצןעםללחוץגםניתן

טקסטהכנסתונקודותהערותלהוסיף·

סימניותליצור·

ותמונותטקסטלערוך·

.EscעלאוF11עלהקש,מלאמסךממצבלצאתכדי

PDFמסמכיקריאתבעתוחלוניותכליםסרגליהסתרת

מסךשטחשיותרכמהלהשאירכדיכולםאתאווהחלוניותהכליםמסרגליחלקלהסתירשתרצהייתכן,PDF בעורךמסמךקריאתבעת
ניתןאך,המסךבתחתיתשנמצאהכליםסרגלואתהראשיהכליםסרגלאת,התפריטיםשורתאתפרטניבאופןלהסתירניתןלא.למסמך

.והחלוניותהכליםסרגליכלאתלהסתירכדיהמלאהמסךבמצבלהשתמש

:הבאיםוהחלוניותהכליםסרגליאתלהסתירניתן

.Show Navigation Paneהאפשרותאתוהשבת,Viewעללחץאו,F5עלהקש,הניווטחלוניתאתלהסתירכדי·
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.Show PDF Toolsהאפשרותאתוהשבת,Viewעללחץאו,F6עלהקש,PDF שלהכליםסרגלאתלהסתירכדי·

.Show Comments Paneהאפשרותאתוהשבת,Viewעללחץאו,F7עלהקש,ההערותחלוניתאתלהסתירכדי·

:מוסתריםההערותוחלוניתPDF שלהכליםסרגל,הניווטחלוניתכאשרPDF עורך

PDF במסמכיניווט

.PDF במסמכילניווטכליםכמהמספקPDF עורך
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.אותםלמחוקאולמסמךעמודיםלהוסיף,העמודיםסדראתלשנות,עמודיםביןבמהירותלנווטלךמאפשרתPagesהחלונית·

.ביניהןולניווטסימניותשלולעריכהליצירהכליםמכילהBookmarksהחלונית·

.טקסטולהדגישלחפשלךמאפשרתSearchהחלונית·

.מצורפיםקבציםולערוךלהציגלךמאפשרתAttachmentsהחלונית·

.דיגיטליותחתימותולמחוקלהציגלךמאפשרתDigital Signaturesהחלונית·

.מקשיםקיצוריבדףרשומיםאלוחלוניותשלולהסתרהלהצגההמקשיםקיצורי

ספציפיעמודהצגת

.ארוכיםבמסמכיםניווטעללהקלהכליםכמהמספקPDF עורך

:עמודיםביןלנווטכדי

.הראשיהכליםבסרגלבלחצניםהשתמש·

< Viewעללחץ· Go to Page,עללחץמכןולאחרNext Page, Previous Page, First PageעלאוLast
Page.
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:ספציפיעמודבמהירותלפתוחכדי

.Enterעלוהקש,הראשיהכליםבסרגלשנמצאתבתיבההרצויהעמודמספראתהקלד·

< Viewעללחץ· Go to Page > Page Number...,אישורעלולחץ,הרצויהעמודשלהמספראתהקלד.

מלאמסךבתצוגתעמודיםביןניווט

:הבאותהפעולותאתבצע,מלאמסךבתצוגתספציפיעמודלפתוחכדי

.הכליםסרגלאתלהעלותכדיהמסךשלהתחתוןלקצההעכברמצביעאתהזז.1

.המסךבתחתיתהכליםבסרגלשנמצאתבתיבההרצויהעמודמספראתהקלד.2

.Enterעלהקש.3

רקעזיהוי

מקובצישנוצרוומסמכיםסרוקיםמסמכיםכגון,טקסטשכבתללאPDF במסמכיותמונותטקסטולהעתיקלחפשלךמאפשרPDF עורך
.ברקעשפועל(OCR) האופטיהתוויםזיהוילתהליךהודותזאתלעשותניתן.תמונה

.PDF מסמךשלפתיחהבעתאוטומטיבאופןלפעולומתחיל,מחדלכברירתכזמיןמוגדררקעזיהוי
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המסמךאתכשתפתחזמינהתהיהשלא,זמניתטקסטשכבתמוסיףהוא,זאתבמקום.PDF-הקובץתוכןאתמשנהלאהרקעזיהויתהליך
.אחריםביישומים

זיהויתהליךידי-עלשנוצרההטקסטשכבתאתלשמורעליך,אחריםביישומיםבולחפששניתןלמסמךהמסמךאתלהפוךברצונךאם
.טקסטזיהוי:גםראהRecognize Document...>Recognize Document>Fileעללחץ,כךלשם.הרקע

.(OCR)אופטיתוויםזיהוישלהנכונותהשפותהמסמךעבורשנבחרוודא,כראויפועלותלאההעתקהאוהחיפושפונקציותאם!חשוב
(OCR).אופטיתוויםזיהוילפניבחשבוןלהביאשישמסמךתכונות:גםראה
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שיח-הדובתיבתEnable background recognition in the PDF Editorהאפשרותאתנקה,הרקעזיהויאתלהשביתכדי
.Options

.בודדתליבהמעבדעםבמחשביםלפעולמסוגללאהרקעזיהויתהליך

מפתחמילתחיפוש

נתונים-במטה,בהערותחיפושיתבצע,עצמושבמסמךבטקסטלחיפושבמקביל.PDF בקובצימידעולהדגישלחפשלךמאפשרPDF עורך
.אפקטיםמגווןעליהןלהחילותוכל,במסמךיודגשוגםהחיפושתוצאות.נפרדבלוחיוצגווהתוצאות,ובסימניות

< Viewעללחץאו,מימיןבחלוניתהכרטיסייהעללחץ.1 SearchהחלוניתאתלפתוחכדיSearch.

.לחפששברצונךהמיליםצירוףאתאוהמילהאתהקלד.2
.במסמךיודגשושלךלשאילתההתואמיםמיליםצירופיאומילים

.שלמותקבוצותלהדגישותוכל,בקבוצותיקובצוהחיפושתוצאות

:הבאותמהאפשרויותובחירההחיפושבתיבתהחץעלבלחיצהחיפושאפשרויותלשנותניתן.3

·Exact Matchהחיפושבתיבתשהקלדתלמיליםבמדויקהתואמותמיליםיחפש.

·Match Caseוקטנותרישיותאותיותמבחינתשלךלשאילתהשתואמותמיליםרקיחפש.

שתרצההמיליםאתבחרSearch,בחלונית,כךלשם.בטקסטהחיפושתוצאותאתתחתוןבקולסמןאוחוצהבקולסמן,להדגישניתן
.המתאיםהכליעללחץמכןולאחר,תחתוןבקולסמןאוחוצהבקולסמן,להדגיש

.PDFממסמכיסודימידעהסרתבדףעיין.חיפושתוצאותלהסירגםניתן

.שיופיעהצבעיםמלוחהרצויבצבעובחר,המתאיםהכלילידשנמצאהחץעללחץ,טקסטלסימוןהמשמשהצבעאתלשנותכדי
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.PDFכליהכליםשבסרגלהסימוןכלימשתמשיםשבהםהצבעיםבאותםמשתמשיםSearchבחלוניתהסימוןכלי,מחדלכברירת

.F3עלבלחיצההבאההחיפושתוצאתאתלבחורגםניתן.בלחצניםהשתמש,הקודמת/הבאההחיפושתוצאתאללנווטכדי

PDF ממסמכיתוכןהעתקת

מכלPDF במסמכיאלובתכונותלהשתמשניתן.אחריםליישומיםPDF ממסמכיוטבלאותתמונות,טקסטלהעתיקלךמאפשרPDF עורך
.בלבדסריקותהמכיליםכאלהאפילו,סוג

:טקסטלהעתיקכדיהבאיםהשלביםאתבצע

.להעתיקשתרצההטקסטאתבחר.1

הכליםבסרגלמהסמליםאחדעללחץאו,הקיצורבתפריטCopy Textעלולחץ,שנבחרהטקסטעלהימניהלחצןעםלחץ.2
.לטקסטמעלשיופיעהמוקפץ

.הרצויביישוםהטקסטאתהדבק.3

,הטקסטאתבחר,(הרקעזיהויתהליךבאמצעותשנוצרהאומקוריתאםבין) טקסטשכבתלויששכברמעמודטקסטלהעתיקכדי
.הקיצורבתפריטCopy Textעלולחץ,הימניהלחצןעםעליולחץ

:טבלהלהעתיקכדיהבאיםהשלביםאתבצע

.להעתיקשתרצההטבלהאתבחר.1



ABBYY® FineReader 14
במדריך למשתמש 

46

בסרגלמהסמליםאחדעללחץאו,הקיצורבתפריטCopy Tableעלולחץ,שנבחרההטבלהעלהימניהלחצןעםלחץ.2
.לטבלהמעלשיופיעהמוקפץהכלים
אנכייםמפרידיםלטבלהלהוסיףניתן.העתקתהלפניהטבלהאתלערוךכדילטבלהמעלהמוקפץהכליםבסרגללהשתמשניתן
.טבלהתאילשלבאוולפצלמפרידיםלהסיר,אופקייםאו

.המקוריבקובץבטבלהשינוייםיבוצעולא
.Copy Tableעלשובלחץ,הטבלהעריכתלאחר

.הרצויביישוםהטבלהאתהדבק.3

:המקורימהמסמךמשמעותיבאופןשונהשהועתקהתוכןאם

.הנכונות(OCR)האופטיהתוויםזיהוישפותשנבחרוודא,טקסטשכבתאיןלמסמךאם·

.חדשהבשכבההטקסטשכבתאתהחלף,ירודהבאיכותטקסטשכבתישלהעתיקשברצונךהתוכןעםלעמודאם·

.התוכןאתלהעתיקשובנסה,כעת

:כתמונהעמודקטעלהעתיקכדיהבאיםהשלביםאתבצע

.להעתיקשברצונךהאזוראתבחר.1

הכליםבסרגלמהסמליםאחדעללחץאו,הקיצורבתפריטCopy Imageעלולחץ,שנבחרהאזורעלהימניהלחצןעםלחץ.2
.מהתמונהכחלקיועתקוהוא,יזוההלאזהטקסט,טקסטמכילשנבחרהאזוראם.לאזורמעלשיופיעהמוקפץ

.הרצויביישוםהתמונהאתהדבק.3

PDF שלאבטחהתכונות

.שלךלמחשבלהזיקעלוליםמסוימיםPDF מסמכי

שלךהאישוראתתבקשהתוכנית.יותרלבטוחהPDF מסמכיעםהעבודהאתשהופכותתכונותכמהישABBYY FineReader-ל
:מסוכנותלהיותשעשויותהבאותמהפעולותאחתכשתבצע

מצורפיםקבציםפתיחת·

קישוריםפתיחת·

.טופסנתונישליחת·

.ביטולעללחץ,אחרת;אפשרעללחץ,המסמךביוצראמוןנותןאתהאם

פתח,JavaScript להשביתכדי.PDF במסמכיJavaScript השבתתידי-עלזדוניJavaScript קודמפנישלךהמחשבעללהגןגםתוכל
Enable JavaScript in PDF documentsהאפשרותאתונקה,Otherהכרטיסייהעללחץ,Optionsשיח-הדותיבתאת

opened in the PDF editor.מסמךכשתפתח,כעת PDFעם JavaScript,החלוןשלהעליוןבחלקתופיעהבאהההודעה:
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הבאותמהאפשרויותבאחתבחירהידי-עלJavaScript להפעילתוכל,PDF-המסמךאתאליךששלחבגוףאובאדםאמוןנותןאתהאם
:JavaScript Settingsהנפתחתמהרשימה

·Enable JavaScript for This Document Onlyלהפעילכדי JavaScriptפתוחהנוכחימךהמסכאשר.

·Enable JavaScript for All Documentsשיח-הדותיבתאתלפתוחכדיOptions,להפעילניתןשבה JavaScript
.המסמכיםכלעבור

PDF מסמכיסקירת

,הערותלרשום,חשוביםקטעיםלהדגיש,תגובותלהשאירניתן,מסמךקריאתבעת.PDF מסמכילסקירתתכונותמספרמכילPDF עורך
.בעמודיםחותמותולשיםספציפייםאזוריםלהדגישכדיצורותלשרטט

הפרקתוכן

הערותהוספת·

טקסטסימון·

צורותשרטוט·

PDFלמסמכיטקסטהוספת·

חותמותהוספת·

PDFבמסמכיפעולהשיתוף·

הערות

.יותרפשוטיםנעשיםשלהםוהסקירהPDF מסמכיעלהדיוניםכך.PDF מסמךשלחלקלכלהערותלהוספתכליםמספקPDF עורך

.הראשיהכליםבסרגלPDF Toolsהלחצןעלבלחיצהאותופתח,מוסתרPDFכליהכליםסרגלאם.1

.PDFכליהכליםבסרגלהכליעללחץ.2

.למסמךמעלשמופיעהכליםבסרגלאחרצבעבחר,ההערותשלהמחדלברירתמצבעמרוצהאינךאם.3

.ההערהאתוהקלד,בעמודההערהאתלהציגתרצהשבוהמקוםעללחץ.4

Click the image to enlarge it
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.שלההקיצורתפריטבאמצעותקיימתהערהשלצבעלשנותניתן

.PDFבמסמכיפעולהשיתוףבדףעיין,אותןלמחוקאוהערותעללהגיב,הערותלפתוחכיצדלבררכדי

טקסטסימון

אילויציינורקאלא,עצמוהטקסטאתישנולאשתוסיףהעריכהסימוני.במסמךלבצעיששינוייםאילולצייןלךמאפשרPDF עורך
.והיכןלבצעיששינויים

.הרקעזיהויתהליךבאמצעותשזוהובמסמכיםאוטקסטשכבתעםבמסמכיםרקזמיניםטקסטלעריכתהקשוריםביאורים

 ABBYY FineReaderהבאיםהסימוןכליאתכולל:

הדגשה

תחתוןבקוסימון

חוצהבקוסימון

טקסטלהוסיףכדיהערההוספת

.PDFבמסמכיפעולהשיתוףבדףעיין,הערותעלנוסףלמידע.הביאורעלכפולהלחיצהידי-עלביאורשלסוגלכלהערהלהוסיףניתן

:טקסטקטעחוצהבקולסמןאותחתוןבקולסמן,להדגישכדי

או,הרצויהטקסטקטעאתבחרמכןולאחר,הראשיהכליםבסרגלסימוןכליבחר·

.הראשיהכליםבסרגלסימוןכליבחרמכןולאחר,הרצויהטקסטקטעאתבחר·

:טקסטהכנסתנקודתלצייןכדי

.טקסטלהוסיףצריךלדעתךשבוהמקוםעלולחץ,PDFכליהכליםבסרגלהכליעללחץ·

:הביאורצבעאתלשנותכדי

,לחלופין.הקיצורבתפריטהרצויבצבעובחר,הביאורעלהימניהלחצןעםלחץ·

.למסמךמעלשיופיעהכליםבסרגלהצבעמתיבותאחתעללחץמכןולאחר,הראשיהכליםבסרגלסימוןכליעללחץ·

.אותםלמצואכדיכולוהמסמךאתלקרואמבלי,ספציפייםטקסטקטעילסמןכדיהחיפושבתכונתלהשתמשניתן
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.Searchהחלוניתאתפתח.1

.לחפששברצונךהמיליםצירוףאתאוהמילהאתהקלד.2

עללחץ,אחרצבעלבחורתרצהאם.הרצויהסימוןכליעלולחץ,לסמןשתרצההחיפושתוצאותאתבחר,Searchבחלונית.3
.שיופיעהצבעיםבלוחהרצויהצבעעללחץמכןולאחר,עצמוהכליעלללחוץבמקוםהסימוןכלילידשנמצאהחץ

.PDFכליהכליםשבסרגלהסימוןכלימשתמשיםשבהםהצבעיםבאותםמשתמשיםSearchבחלוניתהסימוןכלי,מחדלכברירת

שרטוטכלי

לאבצורההכתוביםטקסטקטעיאובנייןתוכניותכגון,שוניםוגדליםצורותלהםשישלאובייקטיםהערותלהוסיףלךמאפשרPDF עורך
.עליולהעירשברצונךלאובייקטמסביבצורהלשרטטניתן,הערההוספתלפני.רגילה
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.עללחץ,PDFכליהכליםבסרגל.1

.מתחתהמוצגהכליםבסרגלהרצויהשרטוטכליאתבחר.2

·Ink
.חופשיתצורהלשרטטלךלאפשרכדי,לחוץהעכברשלהשמאליהלחצןאתמחזיקכשאתהקומשרטט

·Line
.Shiftהמקשאתהחזק,(45° שלבזווית) אלכסוניאואופקי,אנכיקולשרטטברצונךאם.ישרקומשרטט

·Arrow
.Shiftהמקשאתהחזק,(45° שלבזווית) אלכסוניאואופקי,אנכיקולשרטטברצונךאם.חץמשרטט

·Rectangle
.Shiftהמקשאתהחזק,ריבועלשרטטברצונךאם.מרובעמשרטט

·Oval
.Shiftהמקשאתהחזק,מעגללשרטטברצונךאם.אליפסהמשרטט
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·Polygon
לחץ,המצולעאתלהשליםכדי.המצולעשלההתחלתיהקודקודאתלהציבברצונךשבוהמקוםעללחץ.מצולעמשרטט

.ההתחלתיהקודקודעל

·Cloud
הקודקודעללחץ,הענןאתלהשליםכדי.הענןשלההתחלתיהקודקודאתלהציבברצונךשבוהמקוםעללחץ.ענןמשרטט

.ההתחלתי

·Polyline
כפולהלחיצהולחץ,הבאהמקטעאתלשרטטכדישובלחץ,לשרטטלהתחילכדיהעמודעללחץ.משונןקומשרטט
.המשונןהקואתלסייםברצונךשבובמקום

.הערהלהקלידתרצהאםכפולהלחיצהעליהלחץ,הצורהאתלשרטטשתסייםלאחר.3
.הערהלהקלידשתוכללפניהשרטוטכליאתלהשביתתצטרך,Inkבכלימשתמשאתהאם

:כולהלקבוצההערהלהוסיףוכדיInkהכליבאמצעותצורותקבוצתלשרטטכדי

בסיוםרקShiftהמקשאתשחרראך,העכברלחצןאתלשחררניתן.הצורהאתושרטט,Shiftהמקשאתהחזק·
.השרטוט

.ההערהאתוהקלד,בקבוצהמהצורותאחתעלכפולהלחיצהלחץ,השרטוטכליאתהשבת·

.לשנותשניתןהגדרותכמהישהשרטוטלכלי.4

:אלואפשרויותלשנותכדי

.שלההקיצורשבתפריטבפקודותוהשתמש,בעמודששרטטתצורהעלהימניהלחצןעםלחץ·

.הצורהשרטוטלפניPDFכליהכליםבסרגלהרצויותההגדרותבחירת·

.PDFבמסמכיפעולהשיתוףבדףעיין,ועריכתןבהערותשימושעלנוסףלמידע

PDF למסמךטקסטהוספת

.לעריכהניתנתלתבניתאותולהמירמבליPDF מסמךשלסוגלכלטקסטבלוקלהוסיףלךמאפשרPDF עורך

.עללחץ,PDFכליהכליםבסרגל.1
.PDFכליהכליםלסרגלמתחתיופיעטקסטלעריכתכליםעםכליםסרגל

גודלאתלשנותכדי,העכברלחצןאתלשחררמבליהעכברמצביעאתלגרורניתן.טקסטלהוסיףתרצהשבוהמיקוםעללחץ.2
.הטקסטבלוק
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.גופןוצבעגופןגודל,גופןסוגלבחורניתן.הטקסטאתהקלד.3

.הצורךלפיהטקסטבלוקגודלאתשנה.4

.הגבולועוביצבעאתבחר,הטקסטלבלוקמסביבגבוללשרטטכדי.5

להשתמשכדיDetect background colorבאפשרותלהשתמשאוהטקסטבלוקשלהרקעצבעאתלשנותגםניתן.6
.העמודשלהרקעבצבע

.שקוףברקעשימושייעשה,מחדלכברירת

.Text Boxהכליבאמצעותבטופסטקסטהקלד,כךלשם.אינטראקטיבייםשדותלהםשאיןטפסיםלמלאכדיPDF בעורךלהשתמשניתן

הזההבאופןההערהמצבאתלשנותניתן.הערותבחלוניתמהבלוקטקסטהמכילהחדשההערהתופיע,טקסטבלוקמוסיףאתהכאשר
.PDFבמסמכיפעולהשיתוף:גםראה.ביאורמצבלשינוי

PDF במסמכיפעולהשיתוף

.ABBYY FineReader שאינםביישומיםנוצרוהןאםגם,אחריםסוקריםשכתבוהערותעלולהגיבהערותלראותלךמאפשרPDF עורך
.שלוההצעהאתשדחיתאושקיבלתסוקרליידעכדיההערהמצבאתלשנותגםבאפשרותך

.הראשיהכליםבסרגלהלחצןעלבלחיצהCommentsהחלוניתאתפתח,במסמךההערותכלשלרשימהלהציגכדי
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:הערותהחלוניתלפתיחתנוספותדרכיםקיימות

.הקיצורבתפריטShow Comments Paneעלולחץ,הערהעלאוחותמתעל,ביאורעלהימניהלחצןעםלחץ·

.Show Comments Paneבאפשרותובחר,Viewעללחץ·

.F7עללחץ·

Adding a comment to an annotation

או,הערהלהוסיףברצונךשאליוהביאורעלכפולהלחיצהלחץ·

.הקיצורבתפריטAdd Commentבפקודהובחר,הביאורעלהימניהלחצןעםלחץ·

תיבתתודגש,גלויהCommentsהחלוניתאם.ההערהאתלהקלידתוכלשבההערהתיבתתופיע,מוסתרתCommentsהחלוניתאם
.לביאורהמשויכתההערה

Opening a comment
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.לראותשברצונךההערהאתשמכילהביאוראתבחר·

תיבתתודגש,גלויהCommentsהחלוניתאם.ההערהאתלהקלידתוכלשבההערהתיבתתופיע,מוסתרתCommentsהחלוניתאם
.לביאורהמשויכתההערה

השמאליתבפינההלחצןעללחץ,הערהלהסתירכדי.שלההביאורעלכפולהלחיצהלחץ,תמידתוצגמסוימתשהערהתרצהאם
.ההערהתיבתשלהעליונה

Replying to a comment

.להלהגיבשברצונךההערהאתשמכילהביאוראתבחר.1

.תגובתךאתוהקלדCtrl+Enterעללחץאו,ההערהבתיבתReplyעללחץ.2

Deleting an annotation or its associated comment or reply

:ביאורלמחוקכדי

.הקיצורבתפריטDeleteעלולחץ,הביאורעלהימניהלחצןעםלחץאוDelעלולחץ,למחוקשברצונךהביאוראתבחר·
.לביאורהמשויכתההערהגםתימחק

.Deleteעלולחץ,ההערהתיבתעלהימניהלחצןעםלחץאוDelעלולחץ,Commentsבחלוניתהערהתיבתבחר·
.להערההמשויךהביאורגםיימחק

:Commentsבחלוניתהערהלמחוקכדי

.הקיצורבתפריטDeleteבאפשרותובחר,ההערהבתיבתכלשהובמיקוםהימניהלחצןעםלחץ·
.להערההמשויכותהתגובותכלגםיימחקו

:והביאוריםההערותכלאתלמחוקכדי

< Editעללחץ· Delete Comments and Markup...

:תגובהלמחוקכדי

.הקיצורבתפריטDelete Replyבאפשרותובחר,התגובהעלהימניהלחצןעםלחץ·
.Commentsבחלוניתתגובהלמחוקניתן,דומהבאופן

Flagging a comment or changing its status
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.יותרמאוחרשובלעייןתרצהשבהןהערותלסמןאוקראתשכברלהערותמצביםלהקצותניתן

:הערהלסמןכדי

.הקיצורבתפריטFlagעלולחץ,ההערהעלהימניהלחצןעםלחץאו,Commentsבחלוניתההערהלידהתיבהעללחץ·

:הערהשלמצבלשנותכדי

.הרצויבמצבובחר,הקיצורבתפריטמצבעללחץ,שלההביאורעלאוההערהעלהימניהלחצןעםלחץ·

.הרצויבמצבובחר,ההערותבתיבתהלחצןעללחץ·

Properties of annotations and comments

ההערהאוהביאורמצבכיצדולראותהנושאאתאוהמחבראתלשנותניתן,הערהשלאוביאורשל...Propertiesשיח-הדובתיבת
והערותביאוריםעבורהחדשבשםלהשתמשכדיSet Defaultהלחצןעלללחוץתוכל,המחברשםאתשיניתאם.הזמןעםהשתנה
.בעתידשתכתוב

:הערהשלאוביאורשלPropertiesשיח-הדותיבתאתלפתוחכדי

.הקיצורבתפריט...Propertiesעלולחץ,ההערהעלאוהחותמתעל,הביאורעלהימניהלחצןעםלחץ·

The Comments pane
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.העריכהוסימוניהחותמות,הטקסטבלוקיכלואת,הערותבליאועם,למסמךשנוספוהביאוריםכלאתמציגהCommentsהחלונית

.בלחצניםהשתמש,ההערותביןלנווטכדי·

.Commentsהחלוניתבראששנמצאתהחיפושתיבתבאמצעותספציפייםמחבראותגובה,הערהלחפשניתן·

:ההערותאתלמייןכדי

.הרצויההמיוןאפשרותאתמהתפריטבחרמכןולאחר,עללחץ,Commentsבחלונית·

.הערהמצבאוסימוןמצב,מחבר,סוגלפיההערותאתלסנןניתן

:ההערותאתלסנןכדי

,Show All Commentsעללחץמכןולאחר,הסינוןתפריטאתלפתוחכדיעללחץ,Commentsבחלונית·
Hide Current Comments,ההערותלסינוןהרצוייםבקריטריוניםבחראו.

:לפיההערותאתלסנןניתן

סוג.1

מחבר.2

עמוד.3

תאריך.4

סימוןמצב.5

מצב.6

.Resetעללחץ,המסנןאתלאפסכדי

אתשובלהציגכדי.ההערותשלהטקסטאתלהסתירכדיעללחץ,ההערותשלהתאריכיםואתהמחבריםאתרקלראותתרצהאם

.עללחץ,הטקסט

חותמותהוספת

אוהזמינותהחותמותמרשימתחותמתלבחורניתן.ניירמסמכיעללחתימהזההבאופןPDF מסמכיעללחתוםלךמאפשרPDF עורך
.כרצונךתמונהאוחתימהושעתתאריך,טקסטולהוסיףמשלךחותמתליצור

:עמודעללחתוםכדי

.הרצויהבחותמתובחר,עללחץ,PDFכליהכליםבסרגל.1

.אחרתחותמתהאפשרותעללחץ,בתפריטזמינהאינההרצויההחותמתאם

.העמודעלחתום.2

.הצורךלפיהרצוילמיקוםהחותמתאתהזז.3
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.PDFבמסמכיפעולהשיתוף:גםראה.לביאוריםהערותמוסיףשאתהכפי,שלהןמצבןאתולשנותלחותמותהערותלהוסיףניתן

How to create a stamp

.מתמונותוחותמותטקסטחותמותליצורלךמאפשרPDF עורך

:מתמונהחותמתליצורכדי

< עללחץ,PDFכליהכליםבסרגל.1 Create Stamp from Image....

.Nameבשדההחותמתעבורשםהקלד,שתיפתחשיח-הדובתיבת.2

העתקתאםPaste Image from Clipboardעללחץאו,הקשיחמהדיסקתמונהלפתוחכדיOpen Imageעללחץ.3
.הלוחאלתמונהלכןקודם

.התמונהגודלאתלכוונןברצונךאםStamp sizeבמחווןהשתמש.4

.Saveעללחץ.5

:טקסטחותמתליצורכדי

< עללחץ,PDFכליהכליםבסרגל.1 Create Text Stamp....

.Nameבשדההחותמתעבורשםהקלד,שתיפתחשיח-הדובתיבת.2

.בחותמתלהציגשברצונךהטקסטאתהקלד,Stamp textבשדה.3

.הרצויהוהשעההתאריךתבניתאתבחר,Add Date/Timeהנפתחתמהרשימה.4
.שציינתבתבניתהחתימהשלוהשעההתאריךאתתכילהחותמת,עמודעלחתימהבעת
החותמתאלמנטישלהסדראתלשנותניתן.Stamp textבשדההסמןשלבמיקוםלחותמתיתווספוהטקסטאלמנטיכל
ושעהתאריךבדףעיין,ושעותתאריכיםעלנוסףלמידע.והשעההתאריךתבניותאתולהגדירהסברטקסטלהוסיף,זהבשדה

.בייטסובמספריבחותמותנוכחיים

עבורוצבעבחותמתהטקסטעבורגופןשלאפקטיםוגופןגודל,גופןסוגבחרFont and border,האפשרויותבקבוצת.5
.החותמת

.גבוליהיהשלחותמתתרצהאםAdd borderהאפשרותאתהפעל.6

.שביצעתהשינוייםהשפעתאתלראותשתוכלכך,החותמתשלמקדימהתצוגהמכילהViewהתיבה.7

.Saveעללחץ.8

How to edit stamps

< עללחץ,PDFכליהכליםבסרגל.1 Manage Stamps....

....Editהאפשרותעלולחץ,חותמתבחר,שתיפתחשיח-הדובתיבת.2

.Useעלולחץ,הרצויותההגדרותאתציין.3
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How to delete a stamp

:הבאותמהאפשרויותבאחתהשתמש,מהמסמךחותמתלהסירכדי

.Delעלוהקש,במסמךהחותמתאתבחר·

.הקיצורבתפריטDeleteבאפשרותובחר,במסמךהחותמתעלהימניהלחצןעםלחץ·

.Delעלוהקש,Commentsבחלוניתהחותמתעבורההערהאתבחר·

:מהרשימהחותמתלהסירכדי

< עללחץ,PDFכליהכליםבסרגל.1 Manage Stamps....

.Deleteהאפשרותעלולחץ,החותמתאתבחר,שתיפתחשיח-הדובתיבת.2

PDF מסמכיעםעבודה

.אותןלערוךשניתןלתבניותPDF-המסמכיבהמרתצורךללאPDF-המסמכיתוכןאתלשנותלךמאפשרPDF עורך

הפרקתוכן

טקסטעריכת·

תמונותשלועריכההוספה·

טקסטזיהוי·

עמודיםעםעבודה·

סימניותהוספת·

בייטסמספריהוספת·

מצורפיםקבציםעםעבודה·

נתונים-מטההצגת·

עמודתמונותשיפור·

טקסטעריכת

לתקןלךמאפשרPDF עורך.בלבדסריקותשמכיליםמסמכיםכולל,PDF מסמכישלסוגבכלטקסטלערוךלךמאפשרPDF עורך
.נפרדותטקסטשורותשלהעיצובאתולערוךחדשטקסטלהוסיף,הקלדהשגיאות

אחריםביישומיםשנוצרוPDFבמסמכיטקסטעריכת·

סרוקיםמסמכיםעריכת·

לחיפושניתניםPDFמסמכיעריכת·

אחריםביישומיםשנוצרוPDF במסמכיטקסטעריכת
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:PDF במסמךטקסטלערוךכדי

.לעריכההמסמךאתמכינהשהתוכניתבזמןשניותכמהוהמתןPDFכליהכליםבסרגלהלחצןעללחץ.1

.למסמךמעליופיעטקסטהכליםסרגל

.טקסטהכליםשבסרגלהכליםבאמצעותהרצוייםהשינוייםאתובצע,לערוךשברצונךהטקסטעלהסמןאתהצב.2

.המקוריבמסמךשימושנעשהשבולגופןהניתןככלהדומהגופןאוטומטיבאופןתבחרהתוכנית

.לשורהמחוץכלשהובמיקוםלחץ,טקסטשורתשלעריכהלסייםכדי.3

.הלחצןעלשובלחץ,הטקסטעריכתממצבלצאתכדי.4

.המסמךאתשמור.5

סרוקיםמסמכיםעריכת

.PDFמסמכישלסוגים:גםראה.טקסטשכבתמכיליםלאהם,כלומר,בלבדתמונהמסמכיהםמסוימיםPDFמסמכי

 ABBYY FineReaderבמסמכיטקסטלערוךלךמאפשר PDF,מעיןמסמכיםפותחאתהכאשר.טקסטשכבתמכיליםלאהםאםגם
מועברות(הקלדהשגיאותתיקוני,למשל) מבצעשאתההעריכות.המסמךשלעריכהלאפשרכדי,זמניתטקסטשכבתיוצרתהתוכנית,אלה
.המסמךלתמונתמכןלאחר

סרגל.לעריכההמסמךאתמכינהשהתוכניתבזמןשניותמספרוהמתןPDFכליהכליםבסרגלהלחצןעללחץ.1
.למסמךמעליופיעטקסטהכלים

תוויםזיהוילפניבחשבוןלהביאשישמסמךתכונות:גםראה.(OCR)אופטיתוויםזיהוישלהנכונותהשפותשנבחרובדוק.2
(OCR).אופטי

לשפרכדי.התמונהאיכותאתלשפרתרצהאםאותךתשאלהתוכנית,אחריםפגמיםאומעוותותטקסטשורותישבעמודאם.3
Correct Skew and Pageהנפתחתברשימהבפקודותהשתמש,(OCR) אופטיתוויםזיהויביצועלפניהתמונהאת

Orientationטקסטבחלונית.

אתשנהאו,הטקסטאתשנהאומחק,והוסף,לערוךשברצונךהטקסטשורתעללחץ.במסגרותתחוםיהיהלעריכהניתןטקסט.4
.טקסטהכליםשבסרגלהכליםבאמצעותשלוהגופןוסגנוןהגופןגודל,הגופן
.הטקסטבשורתשימושנעשהשבולגופןהניתןככלהדומהגופןאוטומטיבאופןתבחרהתוכנית,טקסטשורתעלתלחץכאשר

.להמחוץלחץ,טקסטשורתלערוךלסייםכדי.5
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.הטקסטעריכתממצבלצאתכדיהלחצןעללחץ.6

.המסמךאתשמור.7

לחיפושניתניםPDF מסמכיעריכת

.PDFמסמכישלסוגים:גםראה.המסמךלתמונתמתחתטקסטשכבתמכיליםמסוימיםPDFמסמכי

.המסמךתמונתועלהטקסטשכבתעלהשינוייםאתתחילהתוכנית,זהמסוגמסמכיםשלעריכהבעת

סרגל.לעריכההמסמךאתמכינהשהתוכניתבזמןשניותמספרוהמתןPDF כליהכליםבסרגלהלחצןעללחץ.1
.למסמךמעליופיעטקסטהכלים

תוויםזיהוילפניבחשבוןלהביאשישמסמךתכונות:גםראה.(OCR)אופטיתוויםזיהוישלהנכונותהשפותשנבחרובדוק.2
(OCR).אופטי

הטקסטשכבתאתולהחליףהמסמךאתלזהותממךתבקשהתוכנית,טקסטשכבתמכילשכברמסמךלערוךמנסהאתהכאשר.3
.טקסטהכליםבסרגלText Layerהנפתחתשברשימההפקודהבאמצעותזאתלעשותניתן.הקיימת

כיווןלתקןכדילתמונהמקדיםעיבודלבצעגםניתן.(OCR) האופטיהתוויםזיהוישפותאתבחר,שתיפתחשיח-הדובתיבת
.אחריםפגמיםולהסירמעוותותטקסטשורותליישר,תמונהשלהטיהלתקן,עמודיםשל

.אותוולערוךלהתחילתוכל,המסמךזיהוילאחר

,הטקסטאתשנהאומחק,והוסף,לערוךשברצונךהטקסטשורתעללחץ.במסגרותתחומותיהיולעריכהניתנותטקסטשורות.4
.טקסטהכליםשבסרגלהכליםבאמצעותשלההגופןוסגנוןהגופןגודל,הגופןאתשנהאו

הטקסטבשורתשימושנעשהשבולגופןהניתןככלהדומהגופןאוטומטיבאופןתבחרהתוכנית,טקסטשורתעלתלחץכאשר
.המקורית

.לשורהמחוץכלשהובמיקוםלחץ,טקסטשורתשלעריכהלסייםכדי.5

.הטקסטעריכתממצבלצאתכדיהלחצןעללחץ.6

.המסמךאתשמור.7

תמונותשלועריכההוספה

.PDF מסמךשלסוגלכלתמונותלהוסיףלךמאפשרPDF עורך

.PDFכליהכליםבסרגלהלחצןעללחץ.1

.פתיחההאפשרותעלולחץתמונהבחר,שתיפתחשיח-הדובתיבת.2
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.בעמודהרצויהמיקוםאלהתמונהאתהעבר.3

אחריםלאובייקטיםלחפוףעשויההיא,תמונהמעביראתהכאשר.גודלןאתולשנותאותןלמחוק,אותןלסובב,תמונותלהזיזניתן
.Bring Picture to Frontבאפשרותובחר,הימניהלחצןעםעליהלחץ,לחזיתחופפתתמונהלהעבירכדי.בעמוד

:תמונהלמחוקכדי

בתפריטDeleteהאפשרותעלולחץ,התמונהעלהימניהלחצןעםלחץ,אחרביישוםשנוצרPDF במסמךתמונהלמחוקכדי·
.הקיצור

הכליםבסרגלהכליעללחץ,כךלשם.תמונותזהבכלל,מכילהשהיאדברוכלהמסמךמתמונתחלקלמחוקניתן·
.למחוקשברצונךהאזוראתובחר,PDFכלי

.הריקהשטחלמילויהמתאיםהרקעצבעאתאוטומטיבאופןובוחר,וטקסטתמונותמוחקמחיקההכלי

טקסטזיהוי

טקסטשכבתלהוסיףניתן.בוולחפשהטקסטאתולהעתיקלסמןלךומאפשר,זמניתטקסטשכבתלמסמךשמוסיףתהליךהוארקעזיהוי
מסמכילביןטקסטשכבותעםמסמכיםביןלהבחיןניתןלא.אלוביכולותלהשתמשנוספיםלמשתמשיםלאפשרוכךPDF למסמכיקבועה
.בולחפששניתןPDF במסמךקיימתטקסטשכבתלהחליףניתן,בנוסף.שלהםהמקור

...Recognize Documentבאפשרותובחר,הלחצןשלידהחץעללחץ,הראשיהכליםבסרגל.1
< Fileעללחץ,לחלופין.הנפתחתמהרשימה Recognize Document > Recognize Document...עלהקשאו

Ctrl+Shift+R.

להביאשישמסמךתכונות:גםראה.(OCR)האופטיהתוויםלזיהויהמתאימותהשפותאתציין,שתיפתחשיח-הדובתיבת.2
(OCR).אופטיתוויםזיהוילפניבחשבון

המסמךמראהאתלשנותעשויתמונהעיבוד.תמונהעיבודלאפשריש,(OCR) האופטיהתוויםזיהויאיכותאתלשפרכדי.3
.שלך

·Correct page orientation -הצורךלפיתיקוניםותבצע,הטקסטכיווןאתתזהההתוכנית.

·Deskew images and correct image resolution -רזולוצייתאתתבחר,הטיותותתקןתזהההתוכנית
.התמונותלשיפורנוספיםשינוייםותבצע,המתאימההתמונה

.Recognizeהלחצןעללחץ.4

.בהלחפששניתןטקסטשכבתיכילהפלטמסמך,מכךכתוצאה.5

באפשרותבחר,כךלשם.ניירמסמכישלסריקהבעתאומקובץPDF למסמךעמודיםשלהוספהבעתטקסטשכבתלהוסיףגםניתן

Recognize text on imagesשיח-הדובתיבתImage Processing Settings (עללחץ > > Image
Processing Settingsעמודיםעםעבודה:גםראה.המסמךשפותאתוציין,(זושיח-דותיבתלפתוחכדי.
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שלאחרותמתקדמותבתכונותלהשתמשאותקנייםלאוגופניםתוויםלזהותהתוכניתאתלתרגל,מזוההטקסטלבדוקברצונךאם

ABBYY FineReader,עללחץמכןולאחר,הלחצןלידשנמצאהחץעללחץRecognize and Verify in
.OCR Editorעללחץ,לחלופין.Recognize and Verify in OCR Editor>Recognize Document>Fileגםראה:

(OCR).האופטיהתוויםזיהוילעורךPDFמסמכישליחת

PDF מסמךשלעמודיםעםעבודה

.ריקיםעמודיםולהוסיףהעמודיםסדראתלשנות,עמודיםלולהוסיףאוPDF ממסמךעמודיםלמחוקלךמאפשרPDF עורך

Adding pages from a file...

.הלחצןעללחץ,הראשיהכליםבסרגל.1

....Add from Fileעללחץ.2
אםשיופיעהנפתחמהתפריטאוPagesהחלוניתשלהקיצורבתפריט...Add Pages from Fileעללחץ,לחלופין

.הלחצןעלתלחץ

שברצונךהעמודיםמספריאתוציין,PDF-הלמסמךלהוסיףשברצונךהקבציםאוהקובץאתבחר,שתיפתחשיח-הדובתיבת.3
אתלהוסיףתרצהשבוהמיקוםאתגםלצייןניתן.הנתמכותהתבניותמבאחתלהיותחייביםבוחרשאתההקבצים.להוסיף
.('וכוהנוכחיהעמודלפני,הראשוןהעמודלפני,למשל) החדשיםהעמודים

.הרצויותהתמונהעיבודאפשרויותאתוציין...Settings,הלחצןעללחץ.4

פתיחההלחצןעללחץ.5

.הנוכחיPDF-הלמסמךויתווספו,PDF-ליומרושנבחרוהקבצים

Adding scanned pages...

.הלחצןעללחץ,הראשיהכליםבסרגל.1

....Add from Scannerעללחץ.2

.סריקההגדרותוציין,מכשירבחר.3

.התמונהאתלהציגכדיהסריקהבאזורכלשהובמיקוםולחץ,תצוגההלחצןעללחץ.4

.הרצויותהתמונהעיבודאפשרויותאתוציין...Settings,הלחצןעללחץ,לצורךבהתאם.5

.Scanהלחצןעללחץ.6

.הנוכחיPDF-הלמסמךיתווספוהסרוקיםהעמודים

Inserting blank pages...
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.הריקהעמודאתלהוסיףתרצהאחריואולפניואשרהעמודאתבחר,Pagesבחלונית.1

Beforeעללחץמכןולאחר,הקיצורבתפריטריקעמודהוספתהאפשרותעללחץ,העמודעלהימניהלחצןעםלחץ.2
Current PageעלאוAfter Current Page.

< עללחץ,לחלופין Add Blank Page.שנבחרהנוכחיהעמודאחרייתווסףריקעמוד.

Changing the order of pages...

.במסמךהרצויהמקוםאלאותםוגרור,יותראואחדעמודבחר,Pagesבחלונית·

Rotating pages...

,הקיצורבתפריטעמודיםסיבובהאפשרותעללחץ,הימניהלחצןעםעליהםלחץ,יותראואחדעמודבחר,Pagesבחלונית·

,החלוניתשלהעליוןבחלקהלחצןעללחץ,לחלופין.Rotate LeftעלאוRotate Rightעללחץמכןולאחר
< עמודיםסיבובעללחץמכןולאחר Rotate Right (אוRotate Left).

Deleting pages...

בתפריט...Delete Pagesעללחץמכןולאחר,הימניהלחצןעםעליהםלחץ,יותראואחדעמודבחר,Pagesבחלונית·
.Delהמקשעלהקשאו,הקיצור

Creating a PDF document from selected pages...

Create PDF fromעללחץמכןולאחר,הימניהלחצןעםהבחירהעללחץ,הרצוייםהעמודיםאתבחר,Pagesבחלונית·
Selected Pagesהקיצורבתפריט.

.חדשבחלוןייפתחשנוצרהמסמך

תמונהעיבודאפשרויות

.(OCR) האופטיהתוויםוזיהויהתמונהאיכותאתלשפרמנתעל,תמונהלעיבודאפשרויותמגווןמספקPDF עורך

.תמונהמקובציPDF מסמכייצירתאוניירמסמכיסריקתבעתתמונהעיבודאפשרויותלצייןניתן

·Image qualityהאפשרויותבקבוצתהנפתחתמהרשימהשתבחרבערךתלוייםהקובץוגודלהתמונותאיכותImage
quality:

oBest quality
.תישמרהמקורתמונותשלהמקוריתהרזולוציה.והעמודיםהתמונותאיכותאתלשמרכדיזהפריטבחר
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oBalanced
.והעמודיםהתמונותשלסבירהגבוההאיכותעללשמורעדייןאךPDF-הקובץאתלהקטיןכדיזובאפשרותבחר

oCompact size
.והעמודיםהתמונותבאיכותלפגועעשויהזאתבחירה.קטןPDF קובץלקבלכדיזובאפשרותבחר

oCustom...
ציין,שתיפתחשיח-הדובתיבת.והעמודיםהתמונותלשמירתאישיתבהתאמהאפשרויותלצייןברצונךאםזובאפשרותבחר
.אישורעלולחץ,הרצויותהשמירהאפשרויותאת

·Recognize text on imagesלמסמךטקסטשכבתלהוסיףברצונךאםזובאפשרותבחר.

.המקורכמובדיוקכמעטשנראה,לחיפושניתןPDF מסמךיתקבל

·Use MRC compression (specify OCR languages below)אלגוריתםאתלהחילברצונךאםזובאפשרותבחר
שלהוויזואליתהאיכותעלשומרתובמקביל,הפלטקובץאתמקטינהMRC דחיסת.המזוהיםהעמודיםעלMRC שלהדחיסה
.העמודיםתמונות

·Apply ABBYY PreciseScan to smooth characters on imageאתלהחילברצונךאםזובאפשרותבחר
שהםכך,יותרחלקבאופןמסמךתווימציגהABBYY שלPreciseScan טכנולוגיית.ABBYY שלPreciseScan טכנולוגיית

.התצוגההגדלתבעתמפוקסליםייראולא

·OCR languagesאופטיתוויםזיהוישלהנכונותהשפותאתשבחרתודא(OCR).להביאשישמסמךתכונות:גםראה
(OCR).אופטיתוויםזיהוילפניבחשבון

סימניותעםעבודה

.PDF למסמכיסימניותלהוסיףלךמאפשרPDF-העורך

.קיצורתפריטבאמצעותאוBookmarksבחלוניתסימנייהליצורכדי

:Bookmarksבחלוניתסימנייהליצורכדי.1

a.עללחץאו,שמימיןהאנכיבסרגלהלחצןעללחץView > Bookmarks.החלוניתBookmarksתיפתח.

b.הסימנייהעבורשםוהקלד,עללחץ.

c.הנוכחיהעמודתחילתעלתצביעהחדשההסימנייה,מחדלכברירת.

:קיצורתפריטבאמצעותסימנייהליצורכדי.2

a.בסימנייהלסמןשתרצהבמסמךמקוםכלאותמונה,טקסטקטעבחר.

b.עלולחץ,הבחירהעלהימניהלחצןעםלחץAdd Bookmark...הקיצורבתפריט.

c.בחלוניתלסימנייהשםהקלדBookmarks.
.הסימנייהשםבתורישמששנבחרהטקסט,בסימנייהטקסטקטעתסמןאם

d.שבחרתבמסמךאחרמקוםעלאוהתמונה,הטקסטקטעעלתצביעהחדשההסימנייה.
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שבוהמקוםעללחץמכןולאחר,הסימנייהשלהקיצורבתפריטSet Destinationעללחץ,לסימנייהאחריעדלבחורכדי
.במסמךהסימנייהאתלהוסיףתרצה

הסימנייההיאחדשהסימנייהאם.שנבחרההקודמתהסימנייהשללזוהזההקינוןרמתתהיהחדשהלסימנייה.סימניותלקנןניתן
.הבסיסברמתתמוקםהיא,במסמךהראשונה

< Editעללחיצהידי-עלסימנייהליצורניתן,לחלופין Add Bookmark....

 Rearranging bookmarks…

.Bookmarksבחלוניתסימנייהבחר.1

.הרצוילמיקוםהסימנייהאתוגרור,לחוץהעכברשלהשמאליהלחצןאתהחזק.2

הלחצןאתושחרר,ישתנההאבסימנייתשלשהסמלעדהמתן,קיימתאבסימנייתאלאותהגרור,מקוננתכרטיסייהליצורכדי
וכןMove one level leftבפקודותוהשתמש,הימניהלחצןבאמצעותסימנייהעללחץ,לחלופין.העכברשלהשמאלי

Move one level rightהקיצורשבתפריט.

.המסמךמראהעלישפיעלאשלהןהקינוןרמותשינויאוסימניותשלמחדשסידור

 Renaming bookmarks…

.Bookmarksבחלוניתסימנייהבחר.1

.הסימנייהשלהקיצורבתפריטRenameעללחץאו,הלחצןעללחץ.2

.חדששםהקלד.3

 Deleting bookmarks…
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.Bookmarksבחלוניתסימנייהבחר.1

.הסימנייהשלהקיצורבתפריטDeleteעללחץאו,הלחצןעללחץ.2

הסימניותאתבחר,לחוץCtrlהמשקאתהחזק.הקינוןרמתבאותהממוקמותהןאםזמנית-בוסימניותמספרלמחוקניתן
.Deleteעלולחץ,למחוקשברצונך

.הצאצאברמתשלההסימניותכלגםיימחקו,אבסימנייתשלמחיקהבעת

בייטסמספור

מספרי.שלךלמסמכיםאינדקסליצורכדיבייטסבמספורלהשתמשניתן.PDF למסמכיבייטסמספרילהוסיףלךמאפשרPDF-העורך
.אלקטרונילתיוקשימושייםוהם,מסמכיםשלואחזורחיפושעלמקליםבייטס

:בייטסמספרילהוסיףכדי

.עללחץ.1

.הזמיניםהמספורמסגנונותאחדעללחץ,שייפתחבתפריט.2

Creating a Bates numbering template...
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....Createעללחץמכןולאחר,הלחצןעללחץ.1

.Nameבשדהשלךהמספורלסגנוןשםהזן,שתיפתחשיח-הדובתיבת.2

.בעמודהאפשרייםהמיקומיםמשמונתבאחדבחר.3

.הטקסטאתהזן,Bates number textבשדה.4

:בייטסמספורהגדרותציין.5

a.הנפתחתמהרשימהAdd Date/Time,שעהאו/ותאריךתבניתבחר.

b.עללחץAdd Page Number.
.בייטסמספרלכלהנוכחיהעמודשלהמספראתתוסיףזאתפעולה

c.עללחץAdd Unique Number.
כלעםאוחדשעמודכלעםיגדלזהמספר,שלךלהגדרותבהתאם.ימוספרוכולם,מרוביםלמסמכיםעיבודמתבצעאם

.חדשמסמך
....Moreעללחץ,המחדלברירתהגדרותאתלשנותכדי.עמודכלעםוגדל1-במתחילהמספור,מחדלכברירת

בשדההפרמטריםשלהסדראתלשנותניתן.הסמןאחריBates number textלשדהיתווספושתצייןהפרמטרים
ושעהתאריךבדףעיין,ושעהתאריךהגדרתעלנוסףלמידע.והשעההתאריךתבניותאתולהגדירהסברטקסטלהוסיף,זה

.בייטסובמספריבחותמותנוכחיים

.בייטסמספריעבורוצבעלגופןאפקטיםבחרFont and border,תחת.6

.במסגרתהטקסטאתלתחוםברצונךאםAdd borderבאפשרותבחר.7

.Saveעללחץ.8

< עללחץ,כךלשם.קייםמסגנוןבייטסמספורסגנוןליצורניתן Manage Bates Numbers....
....Copyעלולחץבייטסמספורסגנוןבחר,שתיפתחשיח-הדובתיבת

Changing Bates numbering parameters...
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....Manage Bates Numbersעללחץמכןולאחר,הלחצןעללחץ.1

....Editעלולחץ,לשנותשברצונךבייטסמספורסגנוןבחר,שתיפתחשיח-הדובתיבת.2

.Saveעלולחץ,הרצויותההגדרותאתציין.3

Removing a Bates numbering style from the list...

....Manage Bates Numbersעללחץמכןולאחר,הלחצןעללחץ.1

.Deleteעלולחץ,למחוקשברצונךבייטסמספורסגנוןבחר,שתיפתחשיח-הדובתיבת.2

מצורפיםקבצים

.שהיאתבניתבכלקבציםPDF למסמךלצרףניתן

:מצורפיםקבציםלהציגכדי

< Viewעללחץאו,שמימיןבחלוניתהלחצןעללחץ· Attachments.

.אותםלמחוקאושמםאתלשנות,אותםלשמור,מצורפיםקבציםלפתוחבאפשרותך

:Attachmentsבחלונית

.קובץבחר·

הפקודהעללחץ,לחלופין.לבצעשברצונךלפעולההמתאיםהכליעללחץ,הכליםבסרגל·
.הקיצורבתפריטהתואמת

נתונים-מטההצגת

הנתונים-ממטהחלק.נתונים-מטהנקראזהמידע.נוסףמידעוכןPDF מסמךשלהמחברואתהכותרתאתלהציגלךמאפשרPDF עורך
.נתונים-מטהלפימסמכיםלחפשגםניתן.אוטומטיבאופןנוצרוחלק,המחברידי-עלמצוין

< Fileעללחץ,נתונים-מטהלהציגכדי Document Properties...שיח-הדותיבתאתלפתוחכדיDocument Properties.

:בססמהמוגןלאPDF-השמסמךבתנאי,המחברידי-עלשנוצרונתונים-מטהלשמוראולשנותניתן

·Titleהמסמךכותרתאתמכיל.

·Authorהמסמךמחבראתמכיל.

·Subjectהמסמךנושאאתמכיל.

·Keywordsבמסמכיםחיפושבעתבהןלהשתמששניתןמפתחמילותמכיל.
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ושלאהנתונים-מטהאתלמחוקבחרתשלאבתנאי,PDF-לשונותבתבניותקבציםשלהמרהבעתנשמריםהמקורייםהנתונים-מטה
.הקיימותהאפשרויותאתשידרסוחדשותייצואאפשרויותציינת

:והקובץהמסמךלגבישלהלןהמידעאתמכיליםמסמךשלנתונים-מטה,בנוסף

·File nameהקובץשםאתמכיל.

·Locationמאוחסןהמסמךשבהלתיקייההנתיבאתמכיל.

·File sizeהקובץגודלאתמכיל.

·Page sizeהנוכחיהעמודגודלאתמכיל.

·Pagesשבמסמךהעמודיםמספראתמכיל.

·PDF producerהמסמךנוצרשבוהיישוםשםאתמכיל.

·Applicationהמסמךתוכןנוצרשבוהיישוםשםאתמכיל.

·PDF versionהגרסתאתמכיל-PDF.

·Tagged PDFמסמךתגיותעלמידעמכיל.

·Fast Web Viewבטכנולוגייתתומךהמסמךאםמציין Fast Web View,באינטרנטמסמכיםטעינתהמזרזת.

·Createdהמסמךיצירתושעתתאריךאתמכיל.

·Modifiedהמסמךשלהאחרוןהשינויושעתתאריךאתמכיל.

ABBYY FineReaderנתונים-מטהלמחוקולחפש,לערוך,להציגלךמאפשר.

:עמודתמונותתיקון

האלגוריתמיםאתתבחרהתוכנית,הקלטתמונתלסוגבהתאם.תמונהמקובצישנוצרוPDF מסמכישלהאיכותאתלשפרמסוגלPDF עורך
ופגמיםמעוותותטקסטשורות,הטיה,עמודכיווןלתקןמסוגלPDF עורך,אוטומטיתמונהלשיפורמעבר.התמונהלשיפורהמתאימים

.ABBYY שלPreciseScan טכנולוגייתבאמצעותיותרחלקיםלהיראותלתוויםולגרוםנוספים

< Editעללחץ) Image Enhancementשיח-הדובתיבתשיפוראפשרויותלצייןניתן Enhance Page Images...לפתוחכדי
.(זושיח-דותיבת

·Correct page orientationאוטומטיבאופןעמודכיווןותתקןתזההשהתוכניתתרצהאםזובאפשרותבחר.
מלמעלהקריאהוסדראופקיותטקסטשורותעם,כלומר,תקניכיווןלהיותצריךלעמוד,ביותרהטובותהזיהויתוצאותלקבלת
.שגויבאופןיזוההשהמסמךייתכן,לאאם.למטה

·Deskew images and correct image resolutionהתמונותעלתפעילשהתוכניתתרצהאםזובאפשרותבחר
.תמונהעיבודשלשגרותמספר
שלתאמההאוטרפזעיוותיתיקון,הטיהתיקוןכגון,להחלההתמונהתיקוניאתתבחרהתוכנית,הקלטתמונתלסוגבהתאם

.תמונהרזולוציית
.מהזמןלהימשךעשויהזופעולה

·Apply ABBYY PreciseScan to smooth characters on imagesאתלהחילתרצהאםזאתבאפשרותבחר
.התצוגהגודלהגדלתבעתמפוקסליםפחותייראושהתוויםכך,ABBYY שלPreciseScan טכנולוגיית
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אופטיתוויםזיהוילפניבחשבוןלהביאשישמסמךתכונות:גםראה.(OCR)אופטיתוויםזיהוישלהנכונותהשפותאתשבחרתודא
.(OCR)

טפסיםמילוי

.אינטראקטיבייםטפסיםולהדפיסלשמור,למלא,להציגלךמאפשרPDF עורך

:הבאהההודעהתוצג,טופסמכילכלשהומסמךאם.1

.זובהודעהHighlight fieldsהסימוןתיבתאתנקה,השדותהדגשותאתלהשביתכדי
.Text Boxהכליבאמצעותכזהטופסלמלאניתןעדיין,PDF-הבטופסשדותמודגשיםלאאם

.PDFלמסמךטקסטהוספת:גםראה

.המקלדתבאמצעותטקסטהקלדאו,הנפתחותמהרשימותערכיםבחר,טופסלמלאכדי.2

:גםניתןABBYY FineReader באמצעות

טופסאלנתוניםלטעון·
< Editעללחץ Form Data > Load Form Data from File....בקובץבחר,שתיפתחשיח-הדובתיבת.*fdfשמכיל
.fdf*.-המקובץהנתוניםבאמצעותהטופסאתתמלאהמערכת.Openעלולחץ,הנתוניםאת

טופסנתונילשמור·
< Editעללחץ Form Data > Save Form Data to File....הלקובץשםציין,שתיפתחשיח-הדובתיבת-.*fdf ,

.שיצרתfdf*.-הבקובץיישמרומהטופסהנתונים.Saveעלולחץ

טופסשדותלנקות·
< Editעללחץ Form Data > Reset Form.הטופסשדותכלאתתנקההמערכת.

תבניותשלשבדיקותייתכן,לדוגמה.זמיניםיהיולאPDF בטופסימסוימיםשאלמנטיםייתכן,התוכניתבהגדרותמושבתJavaScript אם
< OptionsעלבלחיצהJavaScript להפעילניתן.זמינותיהיולאנתונים Other > Enable JavaScript in PDF

documents opened in the PDF editor.

.PDFשלאבטחהתכונות:גםראה
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דיגיטליתבחתימהPDF מסמכיעלחתימה

.ותמונהטקסטחתימותלהוסיףגםניתן.במסמךדיגיטליותחתימותולאמתדיגיטליבאופןמסמכיםעללחתוםלךמאפשרPDF עורך

הפרקתוכן

דיגיטליתחתימה·

טקסטחתימת·

תמונהחתימת·

דיגיטליתחתימה

שלזהותולווידואמשמשתדיגיטליתחתימה.במסמךדיגיטליותחתימותולאמתדיגיטליבאופןמסמכיםעללחתוםלךמאפשרPDF עורך
.שינוייםעברלאהחתוםשהמסמךלוודאכדידיגיטליתבחתימהלהשתמשניתן,בנוסף.המסמךעלשחתםהאדם

:מסמךעללחתוםכדי

< עללחץ,הראשיהכליםבסרגל.1 Add Digital Signature....

עלולחץ,בובחר,האישורמאפייניאתלהציגכדי.Sign asהנפתחתמהרשימהלהשתמשברצונךשבוהאישוראתבחר.2
Show Certificate....

הלחצןעםעליולחץ,אישורלהתקיןכדי.אותולהתקיןעליךיהיה,ברשימהנמצאלאלהשתמשברצונךשבוהאישוראם
.האישוריםייבואבאשףלהוראותבהתאםופעל,הקיצורבתפריטאישורהתקנתעללחץ,Windows Explorer-בהימני

.חדשהסיבההקלדאו,Reasonהנפתחתמהרשימההמסמךעללחתימההסיבהאתבחר.3

.שלךהקשרפרטיואתהחתימהמקוםאתציין,Contact-וLocationבשדות,הצורךלפי.4

עללחץ,מכןלאחר.בחתימהתמונהלכלולברצונךאםAdd custom image to digital signatureבאפשרותבחר.5
.החתימהשלשמאלמצדתופיעהתמונה.תמונהקובץאללדפדףכדי...Select Imageהלחצן

.Signעללחץ.6

.הרצויהמיקוםעללחץאו,החתימהאתלהציבתרצהשבוהאזוראתבחר.7

.המסמךאתשמור.8

יישארולכןקודםשנוספוהחתימות,נחתםשכברלמסמךחדשהחתימהתוסיףאם.החתימהבעתהמסמךגרסתעלמידעמכילהחתימה
.בתוקף

:במסמךחתימהשלהמאפייניםאתלהציגכדי

,לחלופין.הקיצורבתפריט...Show Signature Propertiesעלולחץ,החתימהעלהימניהלחצןעםלחץ·

.Digital Signaturesבחלוניתהחתימהעלכפולהלחיצהלחץ·

האימותתוצאות.אוטומטיבאופןאותןיאמתABBYY FineReader ,במסמךדיגיטליותחתימותקיימותאם,PDF מסמךפותחכשאתה
.במסמךשימושנעשהשבהןהחתימותעלמפורטמידעגםהמכילה,Digital Signaturesבחלוניתיוצגו

:חתימהלמחוקכדי



ABBYY® FineReader 14
במדריך למשתמש 

72

.הקיצורבתפריטRemove Signatureעלולחץ,החתימהעלהימניהלחצןעםלחץ·

.המתאיםהדיגיטליבאישורמחזיקאתהאםרקממסמךחתימהלמחוקתוכל

.למסמךאחתדיגיטליתמחתימהיותרלהוסיףניתן

טקסטחתימת

.PDF למסמכיטקסטחתימותלהוסיףלךמאפשרPDF עורך

< עללחץ,PDFכליהכליםבסרגל.1 Create Text Signature....
< Other Signatureעללחץ,לחלופין.הזמינותהחתימותמרשימתחתימהבחר,בעברטקסטחתימותיצרתכבראם

Create Text Signature....

.החתימהעבורטקסטהזן,שתיפתחCreate Text Signatureשיח-הדובתיבת.2

.הצורךלפיהחתימהסגנוןאתשנה.3

.Saveעללחץ.4

.בעמודהרצויבמקוםהחתימהאתהצב.5

.במסמךאחרלמיקוםאותהלהזיזאואותהלסובב,החתימהגודלאתלשנותניתן.6

.במסמךתופיעשלךהטקסטחתימת,מכךכתוצאה

חתימותעריכת

< עללחץ,PDFכליהכליםבסרגל.1 Other Signature > Manage Signatures....

....Editהאפשרותעלולחץ,חתימהבחר,שתיפתחשיח-הדובתיבת.2
.וטקסטתמונהחתימותלערוךניתן

.Saveעלולחץ,החתימהשלהפרמטריםאתשנה,שתיפתחשיח-הדובתיבת.3
.בעמודהרצויבמקוםהחתימהאתוהצב,Useעללחץ,שערכתהחתימהאתלמסמךלהוסיףתרצהאם

חתימותמחיקת

:חתימהלמחוקכדי

אוDelהמקשעלולחץ,במסמךהחתימהאתבחר·

.הקיצורבתפריטDeleteעלולחץ,במסמךהחתימהעלהימניהלחצןעםלחץ·

:הזמינותהחתימותמרשימתחתימהלמחוקכדי

< עללחץ,PDFכליהכליםבסרגל.1 Other Signature > Manage Signatures....



ABBYY® FineReader 14
במדריך למשתמש 

73

.Deleteעלולחץ,למחוקשברצונךהחתימהאתבחר,שתיפתחשיח-הדובתיבת.2
.וטקסטתמונהחתימותלמחוקניתן

.למסמךאחתמחתימהיותרלהוסיףניתן

פקסימיליהחתימת

 ABBYY FineReaderהלמסמכיתמונהחתימותלהוסיףלךמאפשר-PDFשלך.

< עללחץ,PDFכליהכליםבסרגל.1 Create Signature from Image....
< Other Signatureעללחץ,לחלופין.הזמינותהחתימותמרשימתחתימהבחר,בעברחתימותיצרתכבראם

Create Signature from Image....

עללחץאו,תמונהקובץלבחורכדיOpen Imageעללחץ,Create Signature from Imageשיח-הדובתיבת.2
Paste Image from Clipboardבלוחכעתהשמורההחתימהאתלהדביקכדי.

.שקוףשיהיהכךהרקעאתולשנותהחתימהגודלאתלשנותניתן.3

.Saveעללחץ.4

.בעמודהרצויבמקוםהחתימהאתהצב.5

.במסמךאחרלמיקוםאותהלהזיזאואותהלסובב,החתימהגודלאתלשנותניתן.6

.במסמךתופיעשלךהתמונהחתימת,מכךכתוצאה

.למסמךחתימותשלמוגבלבלתימספרלהוסיףניתן

.טקסטחתימת:גםראה.תמונהחתימתלמחוקאולערוךניתן

PDF מסמכיעלהגנה

.מורשותלאוהדפסהעריכה,גישהמפניעליולהגןכדיססמאותלהגדירניתן,PDF מסמךיצירתבעת

הפרקתוכן

והרשאותססמאות·

PDFממסמכיסודימידעמחיקת·

והרשאותססמאות

באמצעותPDFמסמךעללהגןניתן.מורשותלאוהדפסהעריכה,גישהמפניעליולהגןכדיססמאותלהגדירניתן,PDFמסמךיצירתבעת
.הרשאהססמתאו/ומסמךלפתיחתססמה

אם.המסמךמחברידי-עלשצוינההמסמךלפתיחתהססמההזנתלאחררקאותולפתוחניתן,מורשיתלאגישהמפנימוגןPDF מסמךאם
גםניתן.המחברידי-עלשצוינהההרשאהססמתהזנתלאחררקיתאפשרואלופעולות,מורשותלאוהדפסהעריכהמפנימוגןהמסמך

.מוגןPDF מסמךלפתוחכדיההרשאהבססמתלהשתמש

.ססמהבאמצעותמסמךעללהגןכדישלהלןלהוראותבהתאםפעל
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< Toolsעללחץאו,PDFכליהכליםבסרגלהלחצןעללחץ.1 Security Settings.
.תיפתחSecurity Settingsשיח-הדותיבת

Restrict access with a Document Openבאפשרותבחר,מורשיתלאפתיחהמפניהמסמךעללהגןברצונךאם.2
password.

.אותהואשר,המסמךלפתיחתססמההקלד.3
אתשובלהקלידתצטרךולא,במסךיוצגושתזיןהתווים,זהבמקרה.Hide charactersהאפשרותאתלהשביתניתן
.שלךהססמה

Restrict printing andבאפשרותבחר,המסמךשלמורשות-בלתיהעתקהאועריכה,הדפסהלמנועברצונךאם.4
editing with a Permissions password.

.אותהואשר,הרשאהססמתהקלד.5
.מהשנייהאחתשונותלהיותחייבותההרשאהוססמתהמסמךלפתיחתהססמה

.המסמךעבורהדפסהרזולוצייתבחר,Printingהנפתחתמהרשימה.6

.מורשותעריכהפעולותבחר,Editingהנפתחתמהרשימה.7

.המתאימותבאפשרויותבחר,המסמךתוכןאתולערוךלהעתיקאחריםלמשתמשיםלאפשרברצונךאם.8

.להצפנהורכיביםהצפנהרמתבחר.9

.Saveעללחץ.10

.חדשמסמךליצוראוהפתוחבמסמךהשינוייםאתלשמורתוכל.הססמאותאתשובלאשרתתבקש

PDF ממסמכיסודימידעמחיקת

.ותמונותטקסטלהסירניתן.שלהםהפרסוםלפניPDF ממסמכיסודימידעלהסירכדיPDF בעורךלהשתמשניתן

Redactionבאפשרותובחר,זהכלילידהחץעללחץאו,עללחץ,PDFכליהכליםבסרגל.1
Mode.
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עללחץאו,הכליםבסרגלהצבעיםתיבותמשבעאחתעללחץ,שיוסרהטקסטאתשיכסוהמרובעיםצבעאתלשנותתרצהאם.2
....More colorsעללחץ,נוספיםלצבעים.הצבעיםמלוחרצויצבעובחר,החץ

.להסירשברצונךהתמונותאתאוהטקסטאתבחר.3

.שבחרתבצבעיכוסושלווהמופעים,מהמסמךיוסרשנבחרהתוכן,מכךכתוצאה

.רגישיםנתוניםלהסירכדיחיפושבתכונהלהשתמשלךמאפשרABBYY FineReader ,בנוסף

.Searchהחלוניתאתפתח.1

.למצואשברצונךהטקסטאתהקלד.2

.להסירשברצונךהמופעיםאתבחר.3

.הלחצןעללחץ.4

בסימניות,בהערותכלומר) המסמךשלהטקסטבגוףמופיעיםשלאבאובייקטיםבכוכביותויוחלף,במסמךבצבעיכוסהשנבחרהטקסט
.(נתונים-ובמטה

נתונים-מטה,מצורפיםקבצים,סימניות,ביאורים,הערות,לדוגמה) המסמךשלהטקסטבגוףמופיעיםשלאונתוניםאובייקטיםלמחוקניתן
:('וכו

....Delete Objects and Dataבאפשרותובחר,הלחצןלידהחץעללחץ.1

.Applyעלולחץ,למחוקשברצונךהנתוניםואתהאובייקטיםאתבחר,שתיפתחשיח-הדובתיבת.2

PDF מסמכייצירת

הפרקתוכן

שנבחרומעמודיםPDFמסמכייצירת·

PDFמסמכיליצירתוירטואליתבמדפסתשימוש·

.PDFאלסריקה-וPDFמסמכייצירת:בדפיםעיין,דיגיטליותמתמונותאומסריקות,מקבציםPDFמסמכישלליצירהמפורטותלהוראות

שנבחרומעמודיםPDF מסמךיצירת
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.שנבחרומעמודיםPDF מסמכיליצורלךמאפשרPDF עורך

.PDF ליצורברצונךשמהםהעמודיםאתבחר,Pagesבחלונית.1

.הקיצורבתפריטCreate PDF from Selected Pagesעלולחץ,העמודיםעלהימניהלחצןעםלחץ.2

.PDF עורךשלחדשבחלוןייפתחשנוצרהמסמך.3

PDF מסמכיליצירתוירטואליתבמדפסתשימוש

. עבורPDF-XChange 5.0-בתשתמשהמערכת.מדפסתלבחורלךשמאפשריישוםמכלPDF מסמכיליצורניתן

.PDF ליצורברצונךשממנומסמךפתח.1

.'הדפסהאפשרויות' שיח-הדותיבתאתפתח.2

.עבורPDF-XChange 5.0באפשרותבחר,הזמינותהמדפסותמרשימת.3

.PDF ליצירתההגדרותאתוכוונן,...Propertiesעללחץ,הצורךבמידת.4

.PDF מסמךביצירתלהתחילכדיPrintעללחץ.5

המסמךאתלשלוחאושמירתולאחרלהצגההמסמךאתלפתוח,הקובץומיקוםשםאתלשנותניתן,שתיפתחשיח-הדובתיבת.6
הוספתבאפשרותבחירהידי-עלקייםPDF למסמךשנוצרPDF-המסמךאתלהוסיףלבחורגםניתן.אלקטרוניבדואר
.PDF-לקבצים

PDF מסמכישלוייצואשמירה

האופטיהתוויםזיהויעורךאלאותםלשלוחאוPDF מסמכיאלקטרוניבדוארולשלוחלהדפיס,לשמורלךמאפשרPDF עורך
(OCR)נוסףלעיבוד.

הפרקתוכן

PDFמסמכישמירת·

PDF/Αבתבניתשמירה·

נוספותבתבניותשמירה·

PDFמסמכיהקטנת·

(OCR)האופטיהתוויםזיהוילעורךPDFמסמכישליחת·

אלקטרוניבדוארPDFמסמכישליחת·

PDFמסמכיהדפסת·

PDF מסמכישמירת

.שמירהאפשרויותמגווןלרשותך.נבחריםעמודיםרקאובמלואםPDF מסמכילשמורלךמאפשרPDF עורך

< Fileעללחץ,נוכחיPDF במסמךשביצעתהשינוייםאתלשמורכדי· Save.הראשיהכליםבסרגלעללחץ,לחלופין.
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< Fileעללחץ,אחרתבתיקייהאואחרבשםנוכחיPDF מסמךלשמורכדי· Save As > PDF Document....לחלופין,

....PDF Documentעללחץמכןולאחר,הראשיהכליםבסרגלעללחץ

< Fileעללחץ,שלוהתוכןאתולערוךלהעתיק,לבחוריכוליםשמשתמשיםPDF כמסמךמסמךלשמורכדי· Save As >
Searchable PDF Document.עללחץ,לחלופיןSave Asעללחץמכןולאחר,הראשיהכליםבסרגלSearchable

PDF Document.
אתלשנותכדי.שנבחרוהשמירהאפשרויותבאמצעות,לחיפושניתןPDF למסמךיומרשלךPDF-המסמך,מכךכתוצאה

הרצויותהשמירהבאפשרויותובחר,'שמירה'שיח-הדובתיבת...Optionsהלחצןעללחץ,השמירהאפשרויות
.PDFבכרטיסייה

התוכןאתלערוךאולהעתיק,לבחורניתןולאאלהPDF במסמכילחפשניתןלא) טקסטשכבתללאPDF מסמךלשמורכדי·
< Fileעללחץ,(שלהם Save As > Image-Only PDF Document.עללחץ,לחלופיןSave Asהכליםבסרגל
.Image-Only PDF Documentעללחץמכןולאחר,הראשי
לשנותכדי.שנבחרוהשמירהאפשרויותבאמצעות,בלבדתמונהשהואPDF למסמךיומרשלךPDF-המסמך,מכךכתוצאה

הרצויותהשמירהבאפשרויותובחר,'שמירה'שיח-הדובתיבת...Optionsהלחצןעללחץ,השמירהאפשרויותאת
.PDFבכרטיסייה

בתפריטSave Asעלולחץ,לשמורשתרצההעמודיםאתבחר,Pagesבחלונית,המסמךשלמהעמודיםחלקרקלהמירכדי
.הקיצור

PDF/A בתבניתשמירה

.טווחארוךלאחסוןהמיועדת,PDF/A בתבניתמסמכיםלשמורלךמאפשרPDF עורך

:שלהםתקינהלתצוגהשנדרשהמידעכלאתמכיליםPDF/A מסמכי

.(גלוישאינומטקסטחוץ) במסמךמוטבעיםהגופניםכל·

.להטביעשניתןבגופניםרקשימושנעשה·

.במכשירתלותללאתקיןבאופןמוצגיםהצבעים·

.החליםלתקניםתואמיםבמסמךשימושנעשהשבהםנתונים-המטה·

:נתמכיםלאהבאיםהאלמנטים

ממדייםתלתואובייקטיםוידאו,שמע·

סקריפטים·

הצפנה·

חיצונילתוכןקישורים·

.(LZW למשל) יוצריםבזכויותהמוגןתוכן·

:PDF/A בתבניתPDF מסמךלשמורכדי
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< Fileעללחץ.1 Save As > PDF Document....הראשיהכליםבסרגלהלחצןעללחץ,לחלופין,
....PDF Documentעללחץמכןולאחר

.למסמךומיקוםשםציין,שתיפתחשיח-הדובתיבת.2

.הנפתחתמהרשימהPDF/AגרסתבחרמכןולאחרCreate PDF/A,באפשרותבחר.3

.Saveעללחץ.4

.PDFמסמכייצירת:גםראה.תבניותממגווןPDF/Aתואמימסמכיםליצורניתן

PDF/A גרסאות

PDF/A-1 PDF/A-2 PDF/A-3

B, A B, A, U B, A, U

·2005: PDF/A-1של1.4 גרסהעלמבוסס PDFהבאותבתכונותותומך:

oA (תגים) נוספותמסמךדרישות- נגיש-

oB -בסיסיתתאימותרמת- בסיסי

ISO 19005-1:2005 (Cor 1:2007, Cor 2:2011.(

·2011: PDF/A-2של1.7 גרסהעלמבוסס PDFנוספותבתכונותותומך:

oU - Unicode

oדחיסת JPEG2000

oשקיפות

oשלמצורפיםקבצים PDF/A

oדיגיטליותחתימות

ISO 19005-2:2011.

·2012: PDF/A-3נוספותבתכונותתומך:

oשהיאתבניתבכלמצורפיםקבצים

ISO 19005-3:2012.

נוספותבתבניותשמירה

,Microsoft Word, Microsoft Excel :בתבניותבמגווןפרטנייםעמודיםאובמלואםPDF מסמכילשמורלךמאפשרPDF עורך
Microsoft PowerPoint, HTML,נוספותרבותותבניותתמונהתבניות.
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< Fileעללחץ.1 Save As,עללחץמכןולאחר,עללחץ,לחלופין.הרצויההתבניתעללחץמכןולאחר
.הרצויההתבנית

.למסמךומיקוםשםציין,שתיפתחשיח-הדובתיבת.2

נפרדקובץאוהעמודיםכלעבוראחדקובץליצורברצונךאםוציין,File optionsלידשנמצאתהנפתחתהרשימהאתפתח.3
.עמודלכל

.Saveעללחץ.4

.הנוכחיותהנבחרותהשמירהאפשרויותבאמצעות,שבחרתלתבניתיומרPDF-המסמך,מכךכתוצאה.5

.הרצויותהשמירהבאפשרויותובחר,'שמירה' שיח-הדובתיבת...Optionsהלחצןעללחץ,השמירהאפשרויותאתלשנותכדי
הכרטיסייהאתותציגתיפתח'אפשרויות'שיח-הדותיבתFormat Settings>Options...>Tools.עללחץ,לחלופין

.שבחרתהתבניתשל

,הימניהלחצןעםעליהםלחץ,להמירשברצונךהעמודיםאתבחר,Pagesבחלונית,במסמךמהעמודיםחלקרקלהמירכדי
.פלטתבניתעללחץמכןולאחר,הקיצורבתפריטSave Asעללחץ

MicrosoftמסמכייצירתMicrosoft Word,מסמכייצירת:גםראה.תבניותבמגווןלמסמכיםתמונהוקובציPDFקובצילהמירניתן
Excelנוספותתבניותו.

PDF מסמכיהקטנת

מעיןמסמכיםלהקטיןלךמאפשרPDF עורך.מאודגדוליםלהיותעשוייםתמונותשלרבמספראועמודתמונותשמכיליםPDF מסמכי
.אלה

< Fileעללחץ.1 Reduce File Size....

:זמינותהבאותהאפשרויות,שתיפתחשיח-הדובתיבת.2

·Image quality -המסמךשבתוךהתמונותאיכותהפחתתידי-עלהקובץאתלהקטיןברצונךאםזובאפשרותבחר.

·Use MRC compression (specify OCR languages below) -אתלהחילברצונךאםזובאפשרותבחר
האיכותעלשמירהתוךהקובץאתמשמעותיבאופןשיקטיןמה,המזוהיםהעמודיםעלMRC שלהדחיסהאלגוריתם
.העמודתמונותשלהוויזואלית

·OCR languages -אופטיתוויםלזיהויהנכונותהשפותאתלבחורהקפד (OCR).

.Applyעללחץ.3

.חדשבחלוןייפתחהדחוסPDF-המסמך

(OCR) האופטיהתוויםזיהוילעורךPDF מסמכישליחת

,מזוההטקסטלבדוק,זיהויאזורילשרטטניתןשבו(OCR),האופטיהתוויםזיהויעורךאלPDFמסמכילשלוחלךמאפשרPDFעורך
.מספקABBYY FineReader-שנוספותמתקדמותבתכונותולהשתמשתקנייםלאותוויםגופניםלזהותהתוכניתאתלתרגל

מכןולאחר,הלחצןשלידהחץעללחץ,(OCR) האופטיהתוויםזיהויעורךאלPDF מסמךלשלוחכדי·
.Recognize and Verify in OCR Editorעללחץ
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העמודיםאתבחר,Pagesבחלונית,(OCR) האופטיהתוויםזיהויעורךאלהמסמךשלמהעמודיםחלקרקלשלוחכדי·
בתפריטSend Selected Pages to OCR Editorעלולחץ,הימניהעכברלחצןעםעליהםלחץ,לשלוחשברצונך
.הקיצור

:יאבדוהבאיםהמסמךמאובייקטיחלק,(OCR) האופטיהתוויםזיהויעורךאלהמסמךשליחתבעת

מצורפיםקבצים·

סימניות·

הערות·

ביאורים·

עללחץ,כךלשם.PDF עורךאלבחזרהאותולשלוחניתן,(OCR) האופטיהתוויםזיהויבעורךהמסמךעםהעבודהבסיום

< אלשליחה< Fileעללחץ,לחלופין.Send to PDF Editorעללחץמכןולאחר,הלחצןשלידהחץ
PDF Editor....

אלקטרוניבדוארPDF מסמכישליחת

.אלקטרוניבדוארPDF מסמכילשלוחלךמאפשרPDF עורך

< Fileעללחץאו,הראשיהכליםבסרגלהלחצןעללחץ.1 E-mail....

.הצורךלפיהמסמךשלהשםאתשנה,שתיפתחשיח-הדובתיבת.2

.אלקטרוניבדוארלשלוחשברצונךהעמודיםאתבחר.3

.Create E-mail Messageעללחץ.4

.ההודעהאתושלח,הנמעןכתובתאתהקלד.זולהודעהיצורףPDF-הומסמך,אלקטרונידוארהודעתתיווצר

PDF מסמכיהדפסת

ההתקניםושמנהלי,מקומיתמדפסתאורשתמדפסתלמחשבשמחוברתודא,ההדפסהלפני.PDF מסמכילהדפיסלךמאפשרPDF-העורך
.מותקניםהמדפסתשל

< Fileעללחץאו,הראשיהכליםבסרגלהלחצןעללחץ.1 Print....

:הרצויותההדפסההגדרותאתציין,שתיפתחשיח-הדובתיבת.2

·Printer -הזמיניםההדפסהמהתקניבאחדבחר.

·Copies -להדפיסשברצונךהעותקיםמספראתציין.

·Pages to print -שלטווחאונבחריםעמודים,העמודיםכלאתלהדפיסלבחורניתן) להדפסההעמודיםאתציין
.(עמודים

·Page setup -וכיווןניירגודלציין.

·Scaling and position -הדפסההגדרותוכןאחדמודפסבדףלהדפיסשברצונךהמסמךעמודימספראתציין
.צדדית-דווהדפסהתמונהשלמידהקנהשינויכגון,נוספות
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·Black and white -לבן-בשחורהמסמךאתלהדפיסברצונךאםזובאפשרותבחר.

·Print to file -המסמךעמודיכלאתבקובץלשמורברצונךאםזובאפשרותבחר.

·Print annotations and markup -ההערותאתלהדפיסברצונךאםזובאפשרותבחר.

.Printעללחץ.3
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(OCR) אופטיתוויםזיהויעורך

PDF מסמכי,מסמךסריקותשלמתקדמתלהמרה(OCR) אופטיתוויםזיהויבטכנולוגייתמשתמש(OCR) האופטיהתוויםזיהויעורך
.אותןלערוךשניתןלתבניות(דיגיטליותתמונותכולל) תמונהוקובצי

תקנייםלאותוויםגופניםלזהותהתוכניתאתלתרגל,מזוההטקסטלבדוק,זיהויאזורילשרטטניתן(OCR) האופטיהתוויםזיהויבעורך
.(OCR) אופטיתוויםזיהוישלמרביתאיכותלהשיגכדינוספותמתקדמותבתכונותולהשתמש

הפרקתוכן

(OCR)האופטיהתוויםזיהויעורךהפעלת·

(OCR)אופטיתוויםזיהויעורךממשק·

מסמכיםקבלת·

מסמכיםזיהוי·

(OCR)אופטיתוויםזיהוישלתוצאותשיפור·

טקסטיםשלועריכהבדיקה·

PDFממסמכיותמונותטבלאות,טקסטהעתקת·

(OCR)אופטיתוויםזיהוישלתוצאותשמירת·

(OCR) האופטיהתוויםזיהויעורךהפעלת

:(OCR) האופטיהתוויםזיהויעורךאתלהפעילדרכיםכמהקיימות

:עללחץ,חדשהמשימהבחלון·

oOpen in OCR Editor>Open>TaskNew

oעלאוNew Task > Tools > OCR Editor

oעלאוNew Task > File > Open in OCR Editor...

:עללחץ,PDF בעורך·

oעורךPDF.OCR Editor>Tools>

ABBYY FineReader 14 של(OCR) אופטיתוויםזיהויעורך<  עלולחץ,Windows-בהתחלההתפריטאתפתח·

ABBYY FineReader 14 של(OCR) אופטיתוויםזיהויעורך<  < התוכניותכל< התחלהעללחץ,לחלופין)
.(Windows 10-ב

ייצוראובשימוששהיההאחרוןהפרויקטאתיפתחהואהפעלתושבעתכך(OCR) האופטיהתוויםזיהויעורךאתלהגדירניתן.עצה
< New Taskעללחץ,כךלשם.חדשפרויקט Options > GeneralבאפשרותובחרOpen a new OCR projectאו

.Open the last used OCR projectבאפשרות

(OCR) אופטיתוויםזיהויעורךממשק
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עםעבודהעלנוסףלמידע.(OCR) האופטיהתוויםזיהוישלהנוכחיהפרויקטאתמציג(OCR) האופטיהתוויםזיהויעורךשלהחלון
(OCR).אופטיתוויםזיהוישלפרויקטיםבדףעיין,(OCR)אופטיתוויםזיהוישלפרויקטים

מצב:עמודתצוגותמצבישניקיימים.(OCR) אופטיתוויםזיהוישלבפרויקטהנכלליםהעמודיםאתמציגהעמודיםהחלונית·
ביןלהחליףכדי.שלהםהמאפייניםואתמסמךעמודישלרשימההמציג,פרטיםומצב(למעלהמוצג) ממוזערותתמונות
אוממוזערותתמונות< ניווטחלוניתבאפשרותובחר,עמודיםבחלוניתכלשהובמיקוםהימניהלחצןעםלחץ,התצוגות
.(OCR) האופטיהתוויםזיהויעורךחלוןשלהעליוןבחלקViewבתפריטהשתמש,ןלחלופי.פרטים< ניווטחלונית

.אזורמאפייניולשנותזיהויאזורילערוךניתןכאן.הנוכחיהעמודשלהתמונהאתמציגהתמונההחלונית·

.המזוהההטקסטאתולערוךהאיותאתלבדוקניתןכאן.המזוהההטקסטאתמציגהטקסטהחלונית·
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אתהשעליואחרתמונהאזורכלשלאוהטקסטשלהנוכחיתהשורהשלמוגדלתתמונהמציגהתצוגהגודלשינויהחלונית·
תמונהקטעילבחוןניתןתצוגהגודלשינוישבחלוניתבעוד,במלואוהעמודאתלראותניתןתמונהבחלונית.כעתעובד

אתלהקטיןאולהגדילכדי.טקסטבחלוניתשלוהמזוהההמקבילעםתושלתמונהלהשוות,למשל,יותררבבפירוטמסוימים

.החלוניתבתחתיתהנמצאיםבפקדיםהשתמש,התמונה

כליםסרגלי

אתלהפעילניתן.התוכניתלפקודותקלהגישהמאפשריםהכליםסרגללחצני.(OCR) האופטיהתוויםזיהויבעורךכליםסרגליכמהקיימים
.להןהמתאימיםהמקשיםקיצוריעלבלחיצהגםהפקודותאותן

Main Toolbarמסמךלפתוחניתןאלהלחצניםבאמצעות.ביותרהרבבשימוששנמצאותהפעולותעבורלחצניםשלקבוצהמכיל,
.הראשיהכליםסרגלשלאישיתהתאמהלבצעניתןלא.התוצאותאתולשמורעמודיםלזהות,תמונהלפתוח,עמודלסרוק

Quick Access Barכברירתמוסתרזהכליםסרגל.הרבההכימשתמשאתהשבהםהלחצניםאתוכולל,מלאהאישיתהתאמהמאפשר
הימניהלחצןעםלחץ,לחלופין.Quick Access Barבאפשרותובחר,כליםסרגלי< Viewעללחץ,לגלויאותולהפוךכדי.מחדל

.Quick Access Barבאפשרותובחר,הראשיהכליםבסרגלכלשהובמיקום
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:Quick Access Barאתאישיתלהתאיםכדי

< Viewעללחץ.1 Customize...שיח-הדותיבתאתלפתוחכדיCustomize Toolbars and Shortcuts.

.Categoriesהנפתחתמהרשימהקטגוריהבחר,Toolbarsבכרטיסייה.2
מקובצותהןשבולאופןזההבאופןמקובצותהפקודות.בהתאםתשתנהCommandsברשימההזמינותהפקודותקבוצת
.הראשיבתפריט

להסירכדי>> עלאו,Quick Access Barאלאותהלהוסיףכדי<< עלולחץפקודהבחר,Commandsמהרשימה.3
.אותה

.השינוייםאתלשמורכדיאישורעללחץ.4

.Reset Allהלחצןעללחץ,שלוהמחדלברירתלמצבQuick Access Barאתלאפסברצונךאם.5

בחלוניתלהציגניתןאשר,אובייקטיםעללהחילשניתןפקודותשללחצניםמכיליםטקסטותמונה,עמודיםבחלוניותהכליםסרגלי
:המתאימה

.שגיאהוהודעותאזהרותמציגהאזהרותהחלונית

< Viewעללחץ,אזהרותהחלוניתאתלהציגכדי

Show Warnings
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.(OCR) האופטיהתוויםזיהויעורךשלבחלוןהתחתונההימניתבפינההלחצןעללחץאו

,רצויותלאהודעותלמחוקוכדיושגיאותאזהרותביןלגלולכדי.עמודיםבחלוניתהנבחרהנוכחיהדףעבורמוצגותושגיאותאזהרות

.בלחצניםהשתמש

(OCR) האופטיהתוויםזיהויעורךשלהעבודהסביבתשלאישיתהתאמה

בקיצוריאוViewבתפריטהשתמש,חלוניותלהסתיר/להציגכדי.בהןצורךלךשאיןחלוניותזמניבאופןלהסתירניתן·
:הבאיםהמקשים

·F5 -עמודיםהחלוניתאתמסתיראומציג.

·F6 -תמונההחלוניתאתמסתיראומציג.

·F7 -טקסטותמונההחלוניותאתמסתיראומציג.

·F8 -טקסטהחלוניתאתמסתיראומציג.

·Ctrl+F5 -תצוגהגודלשינויהחלוניתאתמסתיראומציג.

בכיווןהגבולאתוגרור,הכפולהחץשיופיעעדשלההגבולותלאחדמעלהעכברסמןעםרחף,החלוניתגודלאתלשנותכדי·
.הרצוי

.החלוניתשלהקיצורבתפריטאוViewבתפריטהשתמש,תצוגהגודלשינויאועמודיםהחלוניתמיקוםאתלשנותכדי·

.Show Warningsהפריטאתנקהאוובחר,Viewעללחץ,אזהרותהחלוניתאתלהסתיראולהציגכדי·

הפריטאתנקהאובחר,טקסטאותמונההחלוניתשלהתחתוןבחלקמאפייניםהסרגלאתלהסתיראולהציגכדי·

Propertiesהלחצןעללחץאו,החלוניתשלההקשרתלויבתפריט.

Options.שיח-הדותיבתשלAreas and Textבכרטיסייההחלוניתשלמסוימיםמאפייניםלהתאיםניתן·

.עמודתצוגותשתילרשותך.עמודיםבחלוניתמוצגים(OCR) אופטיתוויםזיהוישלהפרויקטעמודיכל

:עמודיםבחלוניתהעמודיםהצגתאופןאתלשנותכדי

.עמודיםבחלונית-ובלחצניםהשתמש·

.ניווטחלונית< Viewעללחץ·

עללחץמכןולאחר,ההקשרתלויבתפריטניווטחלוניתעללחץ,עמודיםבחלוניתכלשהובמיקוםהימניהלחצןעםלחץ·
.הרצויהפריט

עלכפולהלחיצהלחץאו,(Thumbnailsבתצוגה) עמודיםבחלוניתשלוהממוזערתהתמונהעלכפולהלחיצהלחץ,עמודלפתוחכדי
,זהבעמוד(OCR) אופטיתוויםזיהויבוצעכבראם.תמונהבחלוניתתוצגהנבחרהעמודשלהתמונה.(Detailsבתצוגה) שלוהמספר
.טקסטבחלוניתיופיעהמזוהההטקסט

מסמכיםקבלת
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כיצדהמסבירותהוראותלמצואניתןזהבפרק.PDF אותמונהקובץלפתוחעליך,(OCR) האופטיהתוויםזיהויעורךשלהפעלהלאחר
.(OCR) האופטיהתוויםזיהויבעורךעוקבלעיבודPDF ומסמכיתמונותלקבל

הפרקתוכן

PDFומסמכיתמונותפתיחת·

ניירמסמכיסריקת·

למידע.ABBYY FineReader באמצעותשנפתחוPDF-הומסמכיהתמונותבאיכותתלויה(OCR) האופטיהתוויםזיהוישלהאיכות
תמונותעריכתותמונהעיבודאפשרויותבדפיםעיין,ומתמונותמסריקותנפוציםפגמיםשלההסרהאופןועלמסמכיםשלוצילוםסריקהעל

.ידניבאופן

PDF ומסמכיתמונותפתיחת

ABBYY FineReaderקובצילפתוחלךמאפשרPDFהנתמכותהתבניותמאחתבכלותמונה.

:תמונהאוPDF קובץלפתוחכדיהבאיםהשלביםאתבצע

< Fileעללחץאו,הראשיהכליםבסרגלעללחץ,(OCR) האופטיהתוויםזיהויבעורך.1 Open Image....

.יותראואחדתמונהאוPDF קובץבחר,שתיפתחשיח-הדובתיבת.2

.לפתיחהעמודיםשלטווחלצייןתוכל,עמודיםכמהשמכילקובץתבחראם.3

התמונהאתלעבדברצונךאםAutomatically process page images as they are addedבאפשרותבחר.4
.אוטומטיבאופן

המסמךאתולזהותלנתחישהאםאולתקןישתמונהפגמיאילו,לדוגמה,בתמונהלבצעהתוכניתעלמניפולציותאילולצייןניתן.עצה
.נוספיםפרטיםלקבלתתמונהעיבודאפשרויותבדףעיין...Options.הלחצןעללחץ,תמונהעיבודאפשרויותלצייןכדי.אוטומטיבאופן

איןאם.הפרויקטלסוףיצורפושנבחרוהעמודים,חדשיםעמודיםפותחכשאתהפתוחכבר(OCR) אופטיתוויםזיהוישלפרויקטאם
.שנבחרומהעמודיםחדשפרויקטייווצר,(OCR) אופטיתוויםזיהוישלפתוחפרויקט

(OCR).אופטיתוויםזיהוישלפרויקטיםבדףעיין,(OCR)אופטיתוויםזיהוישלפרויקטיםועםעמודיםעםעבודהעלנוסףלמידע

פתיחתעלוהגבלותססמהבאמצעותהגנהכוללותאלוהגבלות.אליהםהגישהאתלהגבילעשוייםמסוימיםPDF קובצישלהמחברים
.ססמהיבקשABBYY FineReader ,אלהמעיןקבציםפתיחתבעת.שלוהתוכןהעתקתעלאוהמסמך

ניירמסמכיסריקת

:מסמךלסרוקכדי

< Fileעללחץאו,הראשיהכליםבסרגלעללחץ,(OCR) האופטיהתוויםזיהויבעורך.1 Scan Pages....

.סריקההגדרותוציין,סריקהמכשירבחר.2

.התמונהבתוךכלשהובמיקוםלחץאו,Previewהלחצןעללחץ.3

.Previewהלחצןעלשובולחץ,הסריקההגדרותאתשנה,רצוןמשביעתלאהתוצאהאם.התמונהאתסקור.4
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.תמונהעיבודאפשרויותוציין...Settings,עללחץ.5
.הפלטמסמךשלהמאפייניםואתהמראהאתקובעותאלואפשרויות

.Scanעללחץ.6

:הבאותהאפשרויותשתיאתהמציעהשיח-דותיבתתופיעהסריקהבסיום.7

.הקיימותהסריקההגדרותבאמצעותנוספיםעמודיםלסרוקתרצהאםScan moreעללחץ·

.הסרוקהעמודאתלראותתרצהאםPreviewעללחץ·

.שיח-הדותיבתאתלסגורכדיעללחץ·

.הפרויקטלסוףיצורפושנסרקוהעמודים,חדשיםעמודיםסורקכשאתהפתוחכבר(OCR) אופטיתוויםזיהוישלפרויקטאם.8
שנסרקומהעמודיםחדשפרויקטייווצר,(OCR) אופטיתוויםזיהוישלפתוחפרויקטאיןאם

.מיטביותסריקההגדרותבחירתבנושאעצותלקבלתלסריקהעצותבדףעיין

מסמכיםזיהוי

 ABBYY FineReaderאופטיתוויםזיהויבטכנולוגייתמשתמש (OCR)זיהוילפני.לעריכהניתןלטקסטמסמךתמונותלהמירכדי
לקבלת.וטבלאותתמונות,ברקודים,טקסטשמכיליםהאזוריםאתומזהה,כולוהמסמךמבנהאתמנתחתהתוכנית,(OCR) האופטיהתווים

.מתאימיםהדפסהסוגוזיהוימצב(OCR),אופטיתוויםזיהוישפתלבחורהקפד,(OCR)אופטיתוויםזיהוישלביותרהטובותהתוצאות

הנוכחיותהנבחרותההגדרותבאמצעותאוטומטיבאופןמזוהות(OCR) אופטיתוויםויזיהשלבפרויקטהנכללותתמונות,מחדלכברירת
.בתוכנית

שלProcessingImageבכרטיסייהשנוספוחדשותתמונותעבוראוטומטיים(OCR)אופטיתוויםוזיהויניתוחלהשביתניתן.עצה
< Toolsעללחץ) Optionsשיח-הדותיבת Options...זושיח-דותיבתלפתוחכדי).

אתתשביתאם,לדוגמה,הכרחייהיהשזהייתכן.(OCR) האופטיהתוויםזיהויתהליךאתידניתלהפעילצורךישמסוימיםבמקרים
בתיבתהבאיםמהפרמטריםאחדתשנהאםאובתמונהידניבאופןאזוריםתשרטטאם,האוטומטי(OCR)האופטיהתוויםזיהויאפשרות

Options:שיח-הדו

Languagesבכרטיסייה(OCR) אופטיתוויםזיהוישפת·

OCRבכרטיסייה(OCR) אופטיתוויםזיהויאפשרויות·

OCRבכרטיסייהלשימושגופנים·

:(OCR) אופטיתוויםזיהוישלתהליךידניתלהפעילכדי

,לחלופין.הראשיהכליםבסרגלהלחצןעללחץ·

< Recognizeעללחץ· Recognize All Pages.

אתלזמןכדיעמודעלאואזורעלהימניהלחצןעםלחץאוRecognizeאואזורבתפריטהשתמש,נבחרעמודאואזורלזהותכדי.עצה
.ההקשרתלויהתפריט
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:גםראה :

(OCR)אופטיתוויםזיהויאפשרויות·

(OCR)אופטיתוויםזיהויביצועלפניבחשבוןלהביאשישמסמךתכונות·

אזוריםעריכת·

(OCR)אופטיתוויםזיהוישלתוצאותשיפור·

(OCR) אופטיתוויםזיהוישלפרויקט

להמשיךשתוכלשתוכלכדי(OCR),אופטיתוויםזיהוישלפרויקטבהבינייםתוצאותאתלשמורניתן,התוכניתעםהעבודהבמהלך
הגדרותאת,בתמונותשזוהההטקסטאת,המקורתמונותאתמכיל(OCR) אופטיתוויםזיהוישלפרויקט.הפסקתשבהמהנקודהבעבודה
.שיצרתהשפותשלהקבוצותאוהשפות,המשתמשתבניותכלואתשלךהתוכנית

:הבאיםהנושאיםאתמכסהזהפרק

בעברשנשמר(OCR)אופטיתוויםזיהוישלפרויקטפתיחת·

ABBYY FineReaderשלקודמותמגרסאותבהגדרותשימוש·

(OCR)אופטיתוויםזיהוישללפרויקטתמונותהוספת·

(OCR)אופטיתוויםזיהוישלמפרויקטעמודיםהסרת·

(OCR)אופטיתוויםזיהוישלפרויקטשמירת·

(OCR)אופטיתוויםזיהוישלפרויקטסגירת·

פרויקטיםלמספר(OCR)אופטיתוויםזיהוישלפרויקטפיצול·

(OCR)אופטיתוויםזיהוישלבפרויקטעמודיםסדרשינוי·

מסמךשלנתונים-מטהעםעבודה·

ושפותתבניותעםעבודה·

(OCR) אופטיתוויםזיהוישלפרויקטפתיחת

שלזהפרויקטעםלעבודתוכל.אופטיתוויםזיהוישלחדשפרויקטמחדלכברירתייווצר,(OCR) אופטיתוויםזיהויעורךשלהפעלהבעת
.קייםפרויקטלפתוחאו(OCR) אופטיתוויםזיהוי

:(OCR) אופטיתוויםזיהוישלקייםפרויקטלפתוחכדי

< Fileעללחץ.1 Open OCR Project....

.לפתוחשברצונך(OCR) אופטיתוויםזיהוישלבפרויקטבחר,שתיפתחשיח-הדובתיבת.2

לתבניתאותולהמירינסהABBYY FineReader ,התוכניתשלקודמתבגרסהשנוצר(OCR) אופטיתוויםזיהוישלפרויקטתפתחאם
בשם(OCR) אופטיתוויםזיהוישלהפרויקטאתלשמורשתתבקשכך,זוהמרהלבטלניתןלא.הנוכחיתבגרסהשימושנעשהשבההחדשה
עללחץ,(OCR) אופטיתוויםזיהוישלפרויקטבהעמודיםאתלזהותכדי.החדשלפרויקטיועברלאהישןמהפרויקטהמזוהההטקסט.אחר

.הלחצן
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התוויםזיהויעורךאתמפעילכשאתהייפתחבשימוששהיההאחרון(OCR) אופטיתוויםזיהוישלשהפרויקטרוצהאתהאם.עצה
לחץ) Optionsשיח-הדותיבתשלGeneralבכרטיסייהOpen the last used OCR projectבאפשרותבחר,(OCR) האופטי

< Toolsעל Options...זושיח-דותיבתלפתוחכדי).

Open inבאפשרותולבחורWindows Explorer-ב(OCR) אופטיתוויםזיהוישלפרויקטעלהימניהלחצןבאמצעותללחוץגםניתן

OCR Editor ABBYY FineReader 14.אופטיתוויםזיהוישלפרויקטים (OCR)בסמלמסומנים .

ABBYY FineReader שלקודמותמגרסאותבהגדרותשימוש

 ABBYY FineReaderהתוכניתשלקודמותבגרסאותשנוצרומקבציםתוכניתוהגדרותמשתמשמילונילייבאלךמאפשר.

:12 אוABBYY FineReader 10, 11 בגרסתשנוצרובמילוניםלהשתמשכדי

< Toolsעללחץ.1 View Dictionaries....

....Viewעלולחץ,המילוןבשפתבחר,User Dictionariesשיח-הדובתיבת.2

.למילוןהנתיבאתוציין...Importעללחץ,...עבורמילוןשיח-הדובתיבת.3

.פתיחהעלולחץ,המילוןקובץאתבחר.4

(OCR) אופטיתוויםזיהוישללפרויקטתמונותהוספת

< Fileעללחץ.1 Open Image....

זיהוישלהפרויקטלסוףיצורפוהתמונות.פתיחההאפשרותעלולחץ,אחתבתמונהלפחותבחר,שתיפתחשיח-הדובתיבת.2
.הפרויקטבתיקייתיישמרושלהןועותקים,הפתוח(OCR) אופטיתווים

Convert with ABBYY FineReader 14באפשרותולבחורWindows Explorer-בתמונותעלהימניהלחצןעםללחוץגםניתן
> Open in OCR Editorאופטיתוויםזיהוישלחדשלפרויקטיתווספושנבחרוהקבצים.הקיצורבתפריט (OCR).

.ניירמסמכיסריקת:גםראה.מסמכיםשלסריקותלהוסיףגםניתן

(OCR) אופטיתוויםזיהוישלמפרויקטעמודיםהסרת

,לחלופין.מחיקהעלולחץעמודבחר,Pagesבחלונית·

< Editעללחץ· Delete Pages....לחלופין,

הקיצורבתפריט...Deleteבאפשרותובחר,Pagesבחלוניתעמודעלהימניהלחצןעםלחץ·

.Pagesבחלוניתאחדמעמודיותרולמחוקלבחורניתן

(OCR) אופטיתוויםזיהוישלפרויקטשמירת

< Fileעללחץ.1 Save OCR Project....

.אותולאחסןתרצהשבהתיקייהוציין,(OCR) אופטיתוויםזיהוישלהפרויקטעבורשםהזן,שתיפתחשיח-הדובתיבת.2

במהלךשנוצרוושפותתבניותגםנשמרות,המזוההולטקסטהעמודלתמונותבנוסף,(OCR) אופטיתוויםזיהוישלפרויקטשמירתבעת
.הפרויקטעלהעבודה

(OCR) אופטיתוויםזיהוישלפרויקטסגירת

< Fileעללחץ,(OCR) אופטיתוויםזיהוישלפרויקטלסגורכדי· Close.
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פרויקטיםלמספר(OCR) אופטיתוויםזיהוישלפרויקטפיצול

עם.אותםולזהותלנתחאזורקהמסמכיםכלאתתחילהלסרוקיותרהגיונירבותפעמים,עמודיםמרובימסמכיםשלרבמספרעיבודבעת
זיהוישלנפרדכפרויקטמהםאחדכללעבדחייבABBYY FineReader ,ניירמסמךכלשלהמקוריהעיצובאתכראוילשמרכדי,זאת

.(OCR) אופטיתוויםזיהוישלנפרדיםבפרויקטיםסרוקיםעמודיםלקיבוץכליםכוללABBYY FineReader .(OCR) אופטיתווים

:(OCR) אופטיתוויםזיהוישלפרויקטלפצלכדי

...Move Pages to New OCR Projectבאפשרותובחר,Pagesבחלוניתכלשהובמקוםהימניהלחצןעםלחץ.1
.הקיצורבתפריט

הלחצןעללחיצהידי-על(OCR) אופטיתוויםזיהוישלפרויקטיםשלהדרושהמספראתצור,שתיפתחשיח-הדובתיבת.2
Add OCR Project.

:הבאותמהשיטותאחתבאמצעות(OCR) אופטיתוויםזיהוישלאחרפרויקטאלPagesמהחלוניתעמודיםהעבר.3

.העכברבאמצעותאותםוגרורהעמודיםאתבחר·
.(OCR) אופטיתוויםזיהוישלפרויקטיםביןעמודיםלהעבירכדיושחרורבגרירהלהשתמשגםניתן

.הנוכחיהפרויקטאלהעמודיםאתיעבירהעברההלחצן.Return-וMoveבלחצניםהשתמש·

תוויםזיהוישלהנוכחיהפרויקטאלPagesמהחלוניתשנבחרוהעמודיםאתלהעבירכדיימינהחץ+Ctrlעלהקש·
.שלהםהמקורילפרויקטבחזרהאותםלהעבירכדימחיקהעלאושמאלהחץ+Ctrlעלהקשאו,(OCR) אופטי

אתליצורכדיCreate Allעלאו(OCR) אופטיתוויםזיהוישלחדשפרויקטליצורכדיCreateעללחץ,שתסייםלאחר.4
.אחתבפעולההפרויקטיםכל

שנבחרוהעמודים.(OCR) האופטיהתוויםזיהויעורךשלאחרמופעאלPagesמהחלוניתנבחריםעמודיםולשחררלגרורגםניתן.עצה
.(OCR) אופטיתוויםזיהוישלהפרויקטלסוףיצורפו

(OCR) אופטיתוויםזיהוישלבפרויקטעמודיםסדרשינוי

.יותראואחדעמודבחר,Pagesבחלונית.1

.הקיצורבתפריט...Reorder Pagesבאפשרותובחר,Pagesבחלוניתכלשהובמקוםהימניהלחצןעםלחץ.2

:הבאותמהאפשרויותבאחתבחר,עמודיםסדרשינוישיח-הדובתיבת.3

·Reorder pages (cannot be undone)
.שנבחרמהעמודהחל,רציףבאופןהעמודיםמספריכלאתמשנהזאתאפשרות

·Restore original page order after duplex scanning
אתהכאשרשימושיתזואפשרות.צדיים-דועמודיםעםמסמךשלהמקוריהעמודיםמספוראתמשחזרתזאתאפשרות
.הזוגייםהעמודיםכלאתמכןולאחרזוגיים-הלאהעמודיםכלאתתחילהלסרוקכדיאוטומטימזיןעםבסורקמשתמש

.הזוגייםהמספריםעםהעמודיםשלההפוךהסדרלביןהרגילהסדרביןלבחורניתן
.רציףבאופןהממוספריםעמודיםשלושהלפחותנבחרואםרקתפעלזאתאפשרות
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·Swap book pages
אתלצייןמבליהצמודיםהעמודיםאתמפצלמכןולאחר,לימיןמשמאלהכתובספרסורקאתהאםשימושיתזאתאפשרות
.הנכונההשפה

.צמודיםמהםשנייםלפחותואם,רציףבאופןהממוספריםעמודיםשנילפחותנבחרואםרקתפעלזאתאפשרות
.Undo last operationבאפשרותבחר,זאתפעולהלבטלכדי

.OKעללחץ.4

.שלהםהחדשיםלמספריםבהתאםמחדשיאורגנוPagesבחלוניתהעמודים

תוויםזיהוישלבפרויקטהרצוילמקוםנבחריםעמודיםגרירתידי-עלבקלותעמודיםמספורלשנותניתן,Thumbnailsבתצוגת
.(OCR) אופטי

נתונים-מטה

מסמךשלנתונים-במטהלהשתמשניתן.המפתחומילותהנושא,שלוהמחברכגוןהמסמךעלמפורטמידעמכיליםמסמךשלנתונים-מטה
.שלהםנתונים-המטהלפימסמכיםלחפשגםניתן.מסמךמאפיינילסקורוכדיקבציםלמייןכדי

לערוךניתן.המקורמסמךשלנתונים-המטהאתמייצאABBYY FineReader ,תמונהקובצישלמסוימיםוסוגיםPDF מסמכיזיהוילאחר
.הצורךלפינתונים-המטהאת

:מסמךשלנתונים-מטהלשנותאולהוסיףכדי

לפתוחכדיOptions...>ToolsעללחץOptions)שיח-הדותיבתשלFormat Settingsהכרטיסייהאתפתח.1
.(זושיח-דותיבת

.המסמךשלהמפתחומילותהנושא,המחבר,השםאתהזן,שתיפתחשיח-הדוובתיבת,...Edit Metadataהלחצןעללחץ.2

.אישורעללחץ.3

ושפותתבניותעםעבודה

.משתמששלושפותתבניותולטעוןלשמורניתן

לאהתוכניתאםבדףעיין,משתמששפותעלנוסףלמידע.תקנייםלאגופניםמכילשלךהמסמךאםבדףעיין,תבניותעלנוסףלמידע
.מסוימיםתוויםלזהותמצליחה

:בקובץושפותתבניותלשמורכדי

< Toolsעללחץ) Optionsשיח-הדותיבתשלOCRהכרטיסייהאתפתח.1 Options...זושיח-דותיבתלפתוחכדי).

...Save Patterns and Languagesעללחץ.2

.שמורעלולחץ,הקובץעבורשםהקלד,שתיפתחשיח-הדובתיבת.3

.שלךוהתבניותהמילונים,השפותקבוצות,המשתמששפותמאוחסניםשבהלתיקייההנתיבאתיכילזהקובץ

:ושפותתבניותלטעוןכדי

< Toolsעללחץ) Optionsשיח-הדותיבתשלOCRהכרטיסייהאתפתח.1 Options...זושיח-דותיבתלפתוחכדי).

...Load Patterns and Languagesעללחץ.2

.פתיחהעלולחץ,הרצויfbt*.בקובץבחר,Load Optionsשיח-הדובתיבת.3
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(OCR) אופטיתוויםזיהויפרויקטיעםקבוצתיתעבודה

 ABBYY FineReaderשפותלחלוקיכוליםמרוביםמשתמשים.ברשתאחריםמשתמשיםעםביחדמסמכיםעללעבודהכליםמספק
.אלושפותעבורשנוצרוומילוניםזהותמשתמש

:מרוביםלמשתמשיםזמיניםיהיוהמשתמששלוהשפותשהמילוניםכדי

עבורוסריקה(OCR) אופטיתוויםזיהוישלהרצויותבאפשרויותובחר,(OCR) אופטיתוויםזיהוישלפרויקטפתח/צור.1
.הפרויקט

.המשתמשיםלכלנגישהלהיותצריכהזותיקייה.המשתמשמילונילאחסוןתיקייהציין.2
-במאוחסניםמשתמשמילוני,מחדלכברירת

%Userprofile%\AppData\Roaming\ABBYY\FineReader\14.00\FineReaderShell\UserDictio
naries.

:המשתמשמילוניעבוראחרתתיקייהלצייןכדי

a.בכרטיסייהAreas and Textשיח-הדותיבתשלOptions (עללחץTools > Options...דותיבתלפתוחכדי-
....User Dictionariesהלחצןעללחץ,(זושיח

b.הלחצןעללחץ,שתיפתחשיח-הדובתיבתBrowse...,שלךלתיקייההנתיבאתוציין.

):fbt*.)בקובץהמשתמשושפותתבניותאתשמור.3

a.הכרטיסייהעללחץOCRשיח-הדובתיבתOptions (עללחץTools > Options...זושיח-דותיבתלפתוחכדי).

b.עללחץSave Patterns and Languages....

c.המשתמשיםלכלנגישהלהיותצריכהזותיקייה.הקובץלאחסוןתיקייהציין,שמירהאפשרויותשיח-הדובתיבת.

בשלבשיצרתfbt*.-הקובץאתלטעוןעליהם,כךלשם.המשתמששלולשפותלמילוניםלגשתיכוליםאחריםמשתמשיםכעת.4
.2 בשלבשיצרתהמשתמשמילוניעםלתיקייההנתיבאתולציין3

שבהןהתיקיותעבורכתיבה/קריאההרשאותלמשתמשיםדרושות,המשתמשושפותתבניות,מילוניאלגישהלקבלכדי
.מאוחסניםהם

עללחץ) Optionsשיח-הדובתיבתOCRהכרטיסייהעללחץ,שלהןהפרמטריםואתהזמינותהמשתמששפותרשימתאתלראותכדי
Tools > Options...זושיח-דותיבתלפתוחכדי).

אך,ממנומיליםלמחוקאוהמתאיםלמילוןמיליםלהוסיףיכוליםהמשתמשים,מסוימתמשתמשבשפתמשתמשיםמשתמשיםכמהכאשר
.זושפהשלהמאפייניםאתלשנותבאפשרותםאין

וכדי(OCR) אופטיתוויםזיהוילבצעכדיזהבמילוןלהשתמשיכוליםאחריםמשתמשים,משתמשידי-עלנערךמשתמשמילוןכאשר
.מיליםלהסיראולהוסיףבאפשרותםאיןאך,איותלבדוק

אתלהחילכדי.זהמילוןמאוחסןשבההתיקייהאתבחרואשרהמשתמשיםלכלזמיןיהיההמשתמשבמילוןמשתמששמבצעשינויכל
.ABBYY FineReader אתמחדשלהפעילהמשתמשיםעל,השינויים

(OCR) אופטיתוויםזיהוישלתוצאותשיפור

:תוכן

נמוך(OCR)האופטיהתוויםזיהויודיוקפגמיםיששלךהמסמךבתמונתאם·
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כראויזוהולאאזוריםאם·

שוכפללאהניירמסמךשלהמורכבהמבנהאם·

זההפריסהעםמסמכיםשלגדולמספרמעבדאתהאם·

זוהולאותמונותטבלאותאם·

זוההלאברקודאם·

-"□"באו-"?"בהוחלפומהתוויםחלקאםאושגויבגופןשימושנעשהאם·

תקנייםלאגופניםמכילשלךהמודפסהמסמךאם·

מיוחדיםמונחיםהרבהמכילשלךהמסמךאם·

מסוימיםתוויםלזהותמצליחהלאהתוכניתאם·

זוההלאהפוךאואנכיטקסטאם·

ידניבאופןתמונותעריכת

זיהויבאיכותלפגועעשוייםדיגיטליותובתמונותסרוקותבתמונותשנמצאיםנוספיםנפוציםופגמיםרעש,הטיה,מעוותותטקסטשורות
.אלופגמיםלהסרתידנייםואוטומטייםכליםמגווןמספקABBYY FineReader .(OCR)האופטיהתווים

ידניבאופןתמונותלערוךכיצד

בעורךלהשתמשבאפשרותך,ספציפייםלעמודיםמקדיםעיבודלבצעשברצונךאו,האוטומטיהמקדיםהעיבודתכונותאתהשבתתאם
.ידניבאופןעמודתמונותלערוךכדיהתמונות

:שלהלןההוראותלפיפעל,ידניבאופןתמונהלערוךכדי

:התמונותעורךאתפתחמכןולאחר,(OCR) האופטיהתוויםזיהויעורךאתפתח.1

או,תמונההחלוניתשלהכליםבסרגלעללחץ.2
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< Editעללחץ.3 Edit Page Images....

4.IMAGE EDITORכליםמכילההתמונותעורךשלביותרהשמאליתהחלונית.הנוכחיהנבחרהעמודאתויציגייפתח
.תמונותלעריכת

הןהכליםרובאתלהחילניתן.תמונההבחלוניתיוצגושיתקבלוהשינויים.התמונהעלאותווהחל,ברצונךשבוהכליעללחץ.5
הנפתחתהרשימהבאמצעותלערוךברצונךעמודיםאילולצייןניתן.שבמסמךהעמודיםכלעלוהןספציפייםעמודיםעל

Selectionאם,שנבחרוהעמודיםאתאוהנוכחיהעמודאת,זוגיים-אי/הזוגייםהעמודיםכלאתלבחורתוכלשבה,הכלישל
.Pagesבחלוניתמרוביםעמודיםנבחרו

.התמונותעורךשלהעליוןבחלקExit Image Editorהלחצןעללחץ,התמונותעריכתבסיום.6

:הבאיםהכליםאתמכילהתמונותעורך
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·Recommended Preprocessing
רעשהסרתכולליםאפשרייםתיקונים.אוטומטיבאופןאותםותחילנחוציםתיקוניםתקבעהתוכנית,התמונהלסוגבהתאם
וחיתוךטרפזעיוותיתיקון,טקסטשורותיישור,הטיהתיקון,הטקסטשלמזהבהיריהיההרקעשצבעכךצבעהיפוך,וטשטוש
.תמונהגבולות

·Deskew
.תמונההטייתמתקן

·Straighten Text Lines
.בתמונהמעוגלותטקסטשורותמיישר

·Photo Correction
.ללבןהמסמךשלהרקעצבעאתולהפוךוטשטושרעשלהסיר,טקסטשורותליישרלךמאפשריםזובקבוצהכלים

·Correct Trapezoid Distortion
.מועיליםנתוניםמכיליםשלאתמונהקצוותומסירטרפזעיוותימתקן
הרשתשלהאופקייםשהקוויםכך,התמונהפינותאלהרשתפינותאתגרור.התמונהעלכחולהרשתתופיע,נבחרזהכשכלי
.השינוייםאתלהחילכדיCorrectהלחצןעללחץ.הטקסטלשורותמקביליםיהיו

·Rotate & Flip
.הנכוןבכיווןיופיעבתמונהשהטקסטכך,אופקיאואנכיצירעלאותןולהפוךתמונותלסובבלךמאפשריםזובקבוצהכלים

·Split
דפיםלפצלוצריךספרסורקאתהאםלהועיליכולהזואפשרות.לחלקיםהתמונהאתלפצללךמאפשריםזובקבוצהכלים

.צמודים

·Crop
.מועילמידעמכיליםשלאתמונהקצוותמסיר

·Invert
.(כההרקעעלבהירטקסט) שגרתיתלאטקסטצביעתעםעובדאתהאםלהועיליכולהזואפשרות.תמונהצבעיהופך

·Resolution
.התמונהשלהרזולוציהאתמשנה

·Brightness & Contrast
.התמונהשלהניגודיותואתהבהירותאתמשנה

·Levels
.גווניםוחצאיאור,צלליםעוצמתשינויידי-עלהתמונותשלהצבערמותאתלהתאיםלךמאפשרזהכלי
הבהירביןהצבעיםטווח.הקלטרמותהיסטוגרמתשלוהימיןהשמאלמחווניאתהזז,תמונהשלהניגודיותאתלהגבירכדי

והמחוון,התמונהשלביותרהשחורכחלקשייחשבהצבעאתמגדירהשמאליהמחוון.דרגות255-למחולקביותרלכההביותר
שמאלהוהזזתו,התמונהאתתכההימינההאמצעיהמחווןהזזת.התמונהשלביותרהלבןכחלקשייחשבהצבעאתמגדירהימני
.התמונהאתתבהיר
.התמונהשלהניגודיותאתלהחלישכדיהפלטרמתמחווןאתהתאם

·Eraser
.מהתמונהחלקמוחק
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·Remove Color Marks
ידי-עלהמוסתרהטקסטשל(OCR) האופטיהתוויםזיהויעללהקלכדיעטבאמצעותשנעשווסימניםצבעחותמותמסיר

רקעעםמסמכיםועלדיגיטליותתמונותעלבולהשתמשואין,לבןרקעעםסרוקיםמסמכיםעבורמיועדזהכלי.אלוסימנים
.צבעוני

אזוריםעריכת

 ABBYY FineReaderאופטיתוויםזיהויביצועלפניעמודתמונותמנתח (OCR),ובאופן,אלובתמונותאזוריםשלשוניםסוגיםומזהה
סוגיביןמבדילהמשתמשממשק.סדרובאיזהיזוהואזוריםאילוקובעזהניתוח.וברקודטבלה,רקעתמונת,תמונה,טקסטאזוריספציפי
.שלהםהגבולותצבעיבאמצעותהשוניםהאזורים

סדראתקובעיםהאזוריםמספריTab.המקשעלבלחיצהאזוריםביןלנווטגםניתן.פעילוייעשהיודגשהוא,כלשהואזורעלתלחץאם
מאפייניבחלוניתאותםלהציגניתןאך,תמונהבחלוניתגלוייםאינםאלהאזורמספרי,מחדלכברירת.Tabהמקשעללחיצהבעתבחירתם
.אזוריםסידורהכלינבחרכאשרבאזוריםיופיעואזורמספרי.אזורכלשלאזור

שלהמוקפציםהכליםובסרגליתמונההחלוניתשלהעליוןבחלקהכליםבסרגלאזוריםולעריכתלשרטוטהכליםאתידניתלמצואניתן
.(שלוהמוקפץהכליםסרגלאתלהציגכדיאזורבחר) וטבלהרקעתמונת,תמונה,טקסטהאזורים

.תמונהזיהוישובלבצעזכור,שלוהסוגשינויאוהאזורמיקוםשלכוונוןלאחר

:כדיאזורעריכתבכלילהשתמשניתן

חדשאזורליצור·

אזורגבולותלכוונן·

אזוריםשלחלקיםלהסיראולהוסיף·

יותראואחדאזורלבחור·

אזוריםלהזיז·

אזוריםשלסדרלשנות·

אזוריםלמחוק·

באזורהטקסטכיווןאתלשנות·

האזורגבולותצבעאתלשנות·

חדשאזוריצירת
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:תמונההחלוניתשלהעליוןבחלקהכליםשבסרגלמהכליםבאחדבחר.1

.זיהויאזורמשרטט

.טקסטאזורמשרטט

.תמונהאזורמשרטט

.רקעתמונתאזורמשרטט

.טבלהאזורמשרטט

.אזורלשרטטכדיהעכברמצביעאתוהזז,לחוץהעכברשלהשמאליהלחצןאתהחזק.2

משילוביאחדבאמצעותבתמונהאזורלשרטטניתן.תמונהשבחלוניתהכליםמסרגלכלילבחורמבליחדשיםאזוריםלשרטטניתן.עצה
:הבאיםהמקשים

·Ctrl+Shiftטקסטאזורמשרטט.

·Alt+Shiftתמונהאזורמשרטט.

·Ctrl+Altטבלהאזורמשרטט.

·Ctrl+Shift+Altרקעתמונתוראזמשרטט.

בתפריטChange Area Type Toעללחץ,לשנותברצונךשלוהסוגשאתאזורעלהימניהלחצןעםלחץ.האזורסוגאתלשנותניתן
.הרצויהאזורבסוגובחר,הקיצור

אזורגבולותכוונון

.האזורגבולעלהעכברמצביעאתמקם.1

.הרצויבכיווןהגבולאתוגרור,לחוץהעכברשלהשמאליהלחצןאתהחזק.2

.האזורשלהפינהעלהעכברמצביעמיקוםידי-על,האזורשלוהאופקייםהאנכייםהגבולותאתזמנית-בולכוונןניתן

אזורחלקישלהסרה/הוספה

.רקעתמונתאותמונה,טקסטאזורשלהכליםבסרגלאובכליבחר.1

.ממנויימחקאוהאזוראליתווסףזהמקטע.התמונהשלכלשהוחלקובחר,אזורבתוךהעכברמצביעאתמקם.2

.הצורךלפיהאזורגבולאתכוונן.3

:הערה

למחוקאוברקודאוטבלהלאזוריאזורמקטעילהוסיףניתןלא.רקעבלבדותמונתתמונה,טקסטאזוריעבורזמיניםאלהכלים.1
.מהםאותם

באמצעותכיווןלכלהנוצריםהמקטעיםאתלגרורניתן.גודללשינויהאחיזהנקודותבאמצעותאזורגבולותלכוונןגםניתן.2
לחיצהכדיתוך,בגבולהרצויההנקודהעלהעכברמצביעאתמקם,גודללשינויחדשהאחיזהנקודתלהוסיףכדי.העכבר
גודללשינויחדשהאחיזהנקודת.הגבולעלולחץ,(לכוונתהמצביעאתתהפוךזופעולה) Ctrl+Shiftהמקשיםעלממושכת
.האזורגבולעלתופיע
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יותראואחדאזורבחירת

,בכליבחר· , , , עלולחץ,תמונההחלוניתשלהעליוןבחלקהכליםבסרגלאו,
.שובעליולחץ,מהבחירהאזורלהסירכדי.Ctrlהמקשעלממושכתלחיצהכדיתוך,לבחורשברצונךהאזורים

אזורהזזת

.Ctrlהמקשעלממושכתלחיצהכדיתוךאותווגרור,אזורבחר·

אזוריםשלסדרשינוי

< Areaעללחץאו,תמונההחלוניתשלהעליוןבחלקהכליםבסרגלבכליבחר.1 Reorder Areas.

.הפלטבמסמךלהופיעאמורשלהםהתוכןשבוהסדרלפיהאזוריםאתבחר.2

.שבתמונההטקסטבכיווןתלותללא,העמודניתוחבמהלךלימיןמשמאלאוטומטיבאופןממוספריםהאזורים

אזורמחיקת

.Deleteהמקשעלולחץ,למחוקשברצונךהאזוריםאתבחר·

.הקיצורבתפריטDeleteעלולחץ,מהםאחדעלהימניהלחצןעםלחץ,למחוקשברצונךהאזוריםאתבחר·

.למחוקשברצונךהאזוריםעלולחץ,בכליבחר·

:האזוריםכלאתלמחוקכדי

.הקיצורבתפריטDelete Areas and Textעלולחץ,תמונהבחלוניתכלשהובמיקוםהימניהלחצןעםלחץ·

.טקסטבחלוניתהזהמהאזורהטקסטכלאתגםתמחקזיהויתהליךעברהשכברמתמונהאזורמחיקת

טקסטכיווןשינוי

AreaבחלוניתשלוהמאפייניםאתלהציגכדיהקיצורבתפריטPropertiesעלולחץ,כלשהואזורעלהימניהלחצןעםלחץ·
Properties.הנפתחתמהרשימההרצויהטקסטכיווןאתבחר,זושיח-דובתיבתOrientation.

.אזורמאפייניעריכתבדףעיין,טקסטבאזוריטקסטמאפייניעריכתעלנוסףלמידע

:האזוריםגבולותצבעיאתלשנותכדי

< Toolsעללחץ.1 Options...שיח-הדותיבתאתלפתוחכדיOptions,הכרטיסייהעלולחץAreas and Text.

.הרצויבצבעבחרמכןולאחר,לשנותברצונךצבעושאתאזורבחר.2

אזורמאפייניעריכת

טקסט,תמונה,טבלהאזוריכגוןמסמךבעמודישוניםאזוריםסוגימזההABBYY FineReader ,אוטומטימסמךניתוחשלביצועבעת
.וכתוביותתחתונותכותרות,עליונותכותרותכגוןנוספיםפריסהואלמנטיכותרותומזהההמסמךמבנהאתמנתחתגםהתוכנית.וברקוד

.והטבלההטקסטמאזוריבחלקשגויבאופןשהוגדרומאפייניםיידנבאופןלשנותניתן

זאתחלונית.Area Propertiesבחלוניתשלוהמאפייניםאתלהציגכדיתצוגהגודלשינויאותמונהבחלוניתאזורבחר.1
:לערוךשניתןהבאיםהמאפייניםאתמציגה
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·Language
.(OCR)אופטיתוויםזיהוישפותבדףעיין

·Function
אזוריעלרקחל) 'וכושולייםבהערת,תחתונהאועליונהבכותרתמדובראם,כלומר,הטקסטשלהפונקציהאתמציג
.(טקסט

·Orientation
.זוההלאהפוךאואנכיטקסטאםבדףעיין

·Print type
(OCR).אופטיתוויםזיהוילפניבחשבוןלהביאשישמסמךתכונותבדףעיין

·Inversion
.זוההלאהפוךאואנכיטקסטאםבדףעיין

·Direction of CJK text
.נוספותושפותעבריתעםעבודהבדףעיין
:לבשים

a.תיבתעבורמספיקגדולהלאתמונההחלוניתאם'מאפיינים' שיח-הדובתיבתלנווטכדי/ בלחצניםהשתמש
.במלואהשיח-הדו

b.אלהאזוריםשלהקיצורתפריטבאמצעותטקסטבאזוריהטקסטשלמסוימיםמאפייניםחלקלשנותניתן.

.המזוההבטקסטישתקפובאזוריםשביצעתשהשינוייםכך,שובהמסמךשלזיהוילבצעזכור,הרצוייםהשינוייםביצועלאחר.2

.אזוריםעריכתבדףעיין,אזוריםעלנוסףלמידע

מורכביםמסמכיםזיהוי

אזוריםומזהה,המסמךשלהלוגיהמבנהשלניתוחמבצעABBYY FineReader 14 ,(OCR) אופטיתוויםזיהוישלתהליךהפעלתלפני
ואתלזהותישהתמונהשלחלקיםאילולהחליטכדיזהניתוחעלמסתמכתהתוכנית,מכןלאחר.וברקודיםטבלאות,תמונות,טקסטהמכילים

.המקוריהמסמךשלהעיצובאתמחדשליצורעוזרזהמידע.שלהםהנכוןהזיהויסדר

שהתוכניתייתכן,ביותרמורכבותפריסותשלבמקרה.אוטומטיבאופןהמסמכיםאתינתחABBYY FineReader 14 ,מחדלכברירת
אתלשרטטמאשרידניבאופןשגוייםוריםאזלתקןיותרקל,רביםבמקרים.שלוהגבולותבאיתוראואזורשלסוגבקביעתטעויותתבצע
.מחדשהאזוריםכל

:אזוריםלתקןכדישלהלןובפקודותבכליםהשתמש

.תמונההחלוניתשלהעליוןבחלקשנמצאהכליםבסרגל,אזוריםשלידנילכוונוןהכלים·

.תצוגהגודלשינויבחלוניתאוהתמונבחלוניתשנבחרהאזורעלהימניהלחצןעםבלחיצההזמינותהקיצורתפריטפקודות·

.Areaבתפריטפקודות·

.המזוההבטקסטישתקפובאזוריםשביצעתשהשינוייםכדי,הרצוייםהכוונוניםביצועלאחרהמסמךשלזיהוישובלבצעזכור

.אזוריםעריכתבדףעיין,אזוריםעלנוסףלמידע
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המסמךשלהפריסהשמירתאיכותעלגםמשפיעיםהנבחרותהשמירהואפשרויותהאזורמאפייני,(OCR)אופטיתוויםויזיהשלהגדרות
(OCR).אופטיתוויםזיהוישלתוצאותשמירת,אזורמאפייניעריכת(OCR),אופטיתוויםזיהויאפשרויות:גםראה.המקורי

זההפריסהעםמסמכיםשלגדולמספרמעבדאתהאם

לחסוךכדי.רבזמןיימשךעמודכלשלהפריסהניתוח,(שאלוניםאוטפסיםלמשל) זההפריסהעםמסמכיםשלגדולמספרמעבדאתהאם
בתבניתלהשתמשתוכל,מכןלאחר.שזוהוהאזוריםאתתבניתבתורולשמורדומיםמסמכיםשלבקבוצהבלבדחדאמסמךלנתחניתן,בזמן
.בקבוצההמסמכיםשארעבורזו

:אזורתבניתליצורכדי

אתשרטט,לחלופין.אוטומטיבאופןהפריסהאתלנתחלתוכניתוהנח,(OCR) האופטיהתוויםזיהויבעורךתמונהפתח.1
.ידניבאופןיםהאזור

< Areaעללחץ.2 Save Area Template....שמירהעלולחץ,האזורתבניתעבורשםציין,שתיפתחשיח-הדובתיבת.

.זההרזולוציהערךבאמצעותשבקבוצההמסמכיםכלאתלסרוקעליך,מסוימתאזורבתבניתלהשתמששתוכלכדי

:אזורתבניתלהחילכדי

.התבניתאתלהחילברצונךשעליהםהעמודיםאתבחר,Pagesבחלונית.1

< Areaעללחץ.2 Load Area Template....

).blk*.) הרצויהתבניתבקובץבחר,Open Area Templateשיח-הדובתיבת.3

העמודיםעלהתבניתאתלהחילכדיSelected pagesבאפשרותבחר,עלהחלההאפשרותליד,שיח-דותיבתבאותה.4
.שנבחרו

.All pagesבאפשרותבחר,במסמךהעמודיםכלעלהתבניתאתלהחילברצונךאם.עצה

.פתיחהעללחץ.5

זוהולאותמונותטבלאותאם

זוהתהלאטבלהאם

,לטבלהמסביבטבלהאזורויכראלשרטטמצליחהלאהתוכניתאם.לטבלההדומהבאופןהמאורגןוטקסטטבלאותמכיליםטבלהאזורי
.ידניתהאזוראתלשרטטכדיטבלהבכליהשתמש

טבלהאזורלשרטטכדיהעכברבמצביעוהשתמש,תמונההחלוניתשלהעליוןבחלקהנמצאהכליםבסרגלעללחץ.1
.לטבלהמסביב

בסרגלעללחץאו,הקיצורבתפריטAnalyze Table Structureעלולחץ,הטבלהעלהימניהלחצןעםלחץ.2
.הטבלהאזורשלהמוקפץהכלים

.התוצאותאתלערוךכדיAreaבתפריטבפקודותאוהטבלהאזורשלהקיצורבתפריט,המוקפץהכליםבסרגלהשתמש.3

.(OCR) האופטיהתוויםזיהוישלהתהליךאתשובהפעל.4

< Change Area Type Toעלולחץ,האזורעלהימניהלחצןעםלחץ,כךלשם.אחרמסוגלאזורטבלההסוגאתלהקצותגםניתן
Tableהקיצורבתפריט.
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הפריסהאתידניתלכוונןתוכל,אוטומטיבאופןבטבלההעמודותואתהשורותאתכראוילזהותמצליחלאABBYY FineReader אם
.(OCR) האופטיהתוויםזיהויתהליךאתשובולהפעיל
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:כדיטבלהאזורשלהקיצורובתפריטAreaבתפריטבפקודותלהשתמשניתן·

oAnalyze Table Structure (שלידנישבשרטוטהטרחהאתלךוחוסך,הטבלהמבנהאתאוטומטיבאופןמנתח
.(ואופקייםאנכייםמפרידים

oSplit Cells, Merge Cells, Merge Rows (שגויבאופןשזוהועמודותאושורותלתקןלךמאפשר).

מבנהלנתח,טבלהמפרידילמחוק,אנכיאואופקימפרידוסיףלהכדישנבחרהטבלהאזורשלהמוקפץהכליםבסרגלהשתמש·
המתאיםהכליעללחץמכןולאחר,הטבלהאזורעללחץ,כךלשם.טבלהתאיאושורותלמזגכדיאוטבלהתאילפצל,טבלה
:המוקפץהכליםבסרגל

.

.אובייקטיםלבחורכדיהמוקפץהכליםבסרגלהכליעללחץ.עצה

:הערה

.לכןקודםשמוזגוטבלהתאיעלרקהתאפיצולפקודתאתלהחילניתן.1

.המתאימיםהכליעלאוהתפריטפקודתעללחץמכןולאחר,בתמונהאותםבחר,טבלהתאיאושורותלפצלאולמזגכדי.2

.הטקסטתכונותאתתחילהלשנותשתצטרךייתכן,אנכייםטקסטתאימכילההטבלהאם.3

AreaבחלוניתTreat selected cells as pictureבאפשרותבחר,בלבדתמונהמכילבטבלהכלשהותאאם.4
Properties (עלולחץ,כלשהואזורעלהימניהלחצןעםלחץ,זוחלוניתלפתוחכדיPropertiesהקיצורבתפריט).

.התאבתוךייעודילאזוראותהלהפוךכדיהתמונהאתבחר,וטקסטתמונותשלשילובמכילכלשהותאאם

:גםראה :

זוההלאהפוךאואנכיטקסטאם·

אזוריםעריכת·

אזורמאפייניעריכת·

זוהתהלאתמונהאם

לשרטטמצליחהלאהתוכניתאם.שיזוהורוצהשאינךטקסטקטעיעבורתמונהבאזורילהשתמשגםניתן.תמונותמכיליםתמונהאזורי
.ידניתהאזוראתלשרטטכדיתמונהבכליהשתמש,לתמונהמסביבתמונהאזורכראוי

תמונהאזורלשרטטכדיהעכברבמצביעוהשתמש,תמונההחלוניתשלהעליוןבחלקהנמצאהכליםבסרגלבכליבחר.1
.לתמונהמסביב

.(OCR) האופטיהתוויםזיהוישלהתהליךאתשובהפעל.2

.לתמונהמסביברקעתמונתאזורשרטט,שלךבמסמךלתמונהמעלהמודפסטקסטקייםאם

תמונתאזורלשרטטכדיהעכברבמצביעוהשתמש,תמונההחלוניתשלהעליוןבחלקהנמצאהכליםבסרגלבכליבחר.1
.הרקעלתמונתמסביברקע

.(OCR) האופטיהתוויםזיהוישלהתהליךאתשובהפעל.2
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שאתהאזורעלהימניהלחצןעםלחץ,כךלשם.אוטומטיבאופןשזוההשונהמסוגלאזוררקעתמונתאותמונההסוגאתלהקצותגםניתן
< Change Area Type Toעללחץמכןולאחר,לשנותברצונךשלוהסוג Picture (אוBackground Picture)בתפריט

.הקיצור

.אזוריםעריכתבדףעיין,אותםלערוךוכיצדאזוריםסוגי,אזוריםעלנוסףלמידע

זוההלאברקודאם

אתושנה,הברקודאתבחר,כתמונהולאוספרותאותיותכרצףלעבדשברצונךברקודמכילשלךהמסמךאם.ברקודיםמכיליםברקודאזורי
.ברקודלהאזורסוג

< Toolsעללחץ,זואפשרותלהפעילכדי.מושבתהברקודזיהוי,מחדלכברירת Options...שיח-הדותיבתאתלפתוחכדי
Options,הכרטיסייהעללחץOCR,באפשרותובחרConvert barcodes into strings.

:אותולזהותוכדיברקודאזורלשרטטכדי

.תצוגהגודלשינויאותמונהבחלוניתלברקודמסביבאזורשרטט.1

< Change Area Type Toעלולחץ,האזורעלהימניהלחצןעםלחץ.2 Barcodeהקיצורבתפריט.

.(OCR) אופטיתוויםזיהוישלתהליךהפעל.3

:הבאיםהברקודסוגיאתלקרואמסוגל

·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

·UPC-E
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·PDF417

·Aztec Code

·Data Matrix

·QR code

·Patch code

סוגיכלאתלזהותניתןלא,זאתעם.אוטומטיבאופןיזוהוהברקודסוגי,כלומר,Autodetectהואהברקודסוג,מחדלכברירת
Area Properties.בחלוניתידניבאופןהמתאיםהסוגאתלבחורעליךיהיהולפעמים,אוטומטיבאופןהברקוד

 ABBYY FineReaderהבאיםהברקודסוגיאתאוטומטיבאופןלזהותמסוגל: 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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"□"-באו"?"-בהוחלפומהתוויםחלקאםאושגויבגופןשימושנעשהאם

התוויםכלאתמכיליםהמזוהההטקסטלהצגתשנבחרושהגופניםודא,אותיותבמקום"□" או"?" התוויםמופיעיםטקסטבחלוניתאם
.שלךבטקסטשימושנעשהשבהם

.נדרשיםגופנים:גםראה

.(OCR) האופטיהתוויםזיהוישלהתהליךאתשובלהפעילמבליהמזוהההטקסטשלהגופןאתלשנותניתן

:קצרבמסמךהגופןאתלשנותכדי

.שגויגופןמקבליםמהתוויםחלקשבוטקסטקטעבחר.1

.הקיצורבתפריטPropertiesעלולחץ,הבחירהעלהימניהלחצןעםלחץ.2

.בהתאםישתנההנבחרהטקסטבקטעהגופן.Text Propertiesבחלוניתגופןהנפתחתמהרשימההרצויהגופןאתבחר.3

:בסגנונותשימושנעשהשבוארוךבמסמךהגופןאתלשנותכדי

< Toolsעללחץ.1 Style Editor....

.שלוהגופןאתושנה,לערוךשברצונךהסגנוןאתבחר,Style Editorשיח-הדובתיבת.2

.בהתאםישתנהזהבסגנוןשימושהעושיםהטקסטקטעיבכלהגופן.OKעללחץ.3

באופןיוצגבמסמךשהטקסטייתכן,אחרבמחשבנערךאוזוהה(OCR) אופטיתוויםזיהוישלפרויקטאם
אופטיתוויםזיהוישלזהבפרויקטשימושנעשהשבהםהגופניםשכלודא,כזהבמקרה.שלךבמחשבשגוי

(OCR)שלךבמחשבמותקנים.

תקנייםלאגופניםמכילשלךהמודפסהמסמךאם

כדיהתרגולבמצבלהשתמשממליציםאנו,(מתמטייםסימניםלמשל) מיוחדיםתוויםאוקישוטייםגופניםמכיללזהותשברצונךמסמךאם
.(OCR) אופטיתוויםזיהוישלהדיוקאתלשפר

ביחסמשמעותייהיהלא(OCR) האופטיהתוויםזיהוישלבאיכותשהשיפורמשום,אחריםבמקריםהתרגולבמצבלהשתמשמומלץלא
.בתרגולשיושקעוולמאמץלזמן

.כולולטקסט(OCR)אופטיתוויםזיהוישלביצועבעתלהשתמשניתןשבהמשתמשתבניתנוצרת,תרגולבמצב

משתמשבתבניותשימוש·

משתמשתבניתשלותרגוליצירה·

משתמשתבניתבחירת·

משתמשתבניתעריכת·

משתמשבתבניותשימוש

:מסמךלזיהוימשתמשבתבניתלהשתמשכדי

< Toolsעללחץ.1 Options...שיח-הדותיבתאתלפתוחכדיOptions,הכרטיסייהעלולחץOCR.

.Use user patternsבאפשרותבחר.2
Use user patterns, ABBYYלאפשרותמתחתAlso use built-in patternsהאפשרותנבחרתאם

FineReaderשתיצורהמשתמשלתבניותבנוסףהמוכללותבתבניותישתמש.
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....Pattern Editorהלחצןעללחץ.3

.אישורעלולחץ,תבניתבחר,Pattern Editorשיח-הדובתיבת.4

.(OCR) האופטיהתוויםזיהויעורךחלוןשלהעליוןבחלקהראשיהכליםבסרגלהלחצןעללחץ.5

משתמשתבניתשלותרגוליצירה

:אותיותוחיבוריחדשיםתוויםלזיהוימשתמשתבניתלתרגלכדי

< Toolsעללחץ.1 Options...שיח-הדותיבתאתלפתוחכדיOptions,הכרטיסייהעלולחץOCR.

.Use training to recognize new characters and ligaturesבאפשרותבחר.2
Use training to recognize newלאפשרותמתחתAlso use built-in patternsהאפשרותנבחרתאם

characters and ligatures, ABBYY FineReaderשתיצורהמשתמשלתבניותבנוסףהמוכללותבתבניותישתמש.

....Pattern Editorהלחצןעללחץ.3
.אסייתיותשפותעבורתבניתבתרגולתמיכהאין

....Newהלחצןעללחץ,Pattern Editorשיח-הדובתיבת.4

.OKעלולחץ,החדשההתבניתעבורשםציין,Create Patternשיח-הדובתיבת.5

.Optionsשיח-הדובתיבתאישורעללחץמכןולאחר,Pattern Editorשיח-הדובתיבתOKעללחץ.6

.תמונההחלוניתשלהעליוןבחלקהכליםבסרגלהלחצןעללחץ.7
.זהתוותציגתיפתחPattern Trainingשיח-הדותיבת,מזההלאשהיאבתותיתקלהתוכניתאם
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.חדשיםאותיותחיבוריותוויםלקרואהתוכניתאתלמד.8
להפרידמתקשהושהתוכנית('וכוfi, fl, ffi לדוגמה) "יחדמודבקים"התוויםשלושהאושנייםשלשילובהואאותיותחיבור
.יחידיםמורכביםתוויםכאלאליהםהתייחסותידי-עליותרטובותתוצאותלהשיגניתן,למעשה.ביניהם
באפשרויותבחירהידי-עלתחתי/עיליבכתבמיליםאונטויאומודגשבעיצובהמוקלדותמיליםהמזוההבטקסטלשמרניתן

.אפקטיםתחתהמתאימות
תו- תותמונת" והצימוד,שלההקודםלמיקוםתקפוץהמסגרת.Backהלחצןעללחץ,הקודםהמתורגללתולחזורכדי

.מיליםביןמנווטולא,אחתמילהשלהתוויםביןמנווטBackהלחצן.מהתבניתיוסרשתורגלהאחרון"במקלדת

!חשוב

האופטיהתוויםזיהוישפתשלבאלפביתהכלוליםהתוויםאתורקאךלקרואABBYY FineReader 14 אתלתרגלניתן·
(OCR).לצייןכדיתוויםשנישלבשילובהשתמש,המקלדתבאמצעותלהזיןניתןשלאתוויםלקרואהתוכניתאתלתרגלכדי

-דותיבתלפתוחכדיעללחץ) Insert Characterשיח-הדומתיבתהרצויהתואתהעתקאו,אלהקיימים-בלתיתווים
.(זושיח

עלולשהדברמשום,מדימרוביםאותיותחיבורישלמיצירההימנע,זאתעם.חדשיםתווים1,000 עדלהכיליכולהתבניתכל·
.(OCR) האופטיהתוויםזיהויבאיכותלפגוע

משתמשתבניתבחירת

ABBYY FineReaderהאופטיהתוויםזיהויאיכותאתלשפרכדיתבניותבלהשתמשלךמאפשר(OCR).

< Toolsעללחץ.1 Pattern Editor....

.Set Activeהלחצןעלולחץ,מהרשימההתבניותבאחתבחר,Pattern Editorשיח-הדובתיבת.2

:לזכורשחשובנקודותכמה

,(') הישרהגרש,לדוגמה.זההכתואותםתזההוהיא,שוניםעדייןאךדומיםמאודשהםתוויםביןתבדיללאהתוכניתלפעמים.1
בגרששימושייעשהלאשלעולםהואהדברפירוש.(ישרגרש) יחידכתובתבניתיאוחסנו(’) הימניוהגרש(‘) השמאליהגרש
.אותםלתרגלתנסהאםגם,המזוההבטקסטימניובגרששמאלי

,לדוגמה.שסביבםלהקשרבהתאםבמקלדתהמתאיםהתואתיבחרABBYY FineReader 14 ,תותמונותכמהשלבמקרה.2
.ספרותלידהישאם0 וכמספר,אותיותלידהישאםO כאותתזוההקטןמעגלשלתמונה

.התבניתליצירתששימשלמסמךהזהיםורזולוציהגופןגודל,גופןלהםשישמסמכיםעבורורקאךבתבניתלהשתמשניתן.3

זיהוישלפרויקטים:גםראה.(OCR)אופטיתוויםזיהוישלאחריםבפרויקטיםבהולהשתמשבקובץהתבניתאתלשמורניתן.4
(OCR).אופטיתווים

< Toolsעללחץ,כךלשם.המשתמשתבניתאתלהשביתיש,אחרבגופןשהוגדרוטקסטיםלזהותכדי.5 Options...כדי
.Use built-in patternsבאפשרותובחר,OCRהכרטיסייהעללחץ,Optionsשיח-הדותיבתאתלפתוח

משתמשתבניתעריכת

עלולהשגויבאופןהמתורגלתתבנית.(OCR) אופטיתוויםזיהוישלהתהליךהפעלתלפנישנוצרההחדשההתבניתאתלערוךשכדאיייתכן
מהתבניתלהסיריש.אותיותחיבוריאובשלמותםתוויםורקאךלהכילאמורהתבנית.(OCR)האופטיהתוויםזיהוישלבאיכותלפגוע
.שגויאותצימודעםותוויםחתוכיםקצוותעםםתווי

< Toolsעללחץ.1 Pattern Editor....
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....Editהלחצןעלולחץ,לערוךשברצונךהתבניתאתבחר,Pattern Editorשיח-הדובתיבת.2

....Propertiesהלחצןעלולחץ,תובחר,User Patternשיח-הדובתיבת.3

:שתיפתחשיח-הדובתיבת

.לתוהתואמתהאותאתהזן,Characterבשדה·

.(תחתיכתבאועיליכתב,נטוי,מודגש) הרצויהגופןאפקטאתציין,אפקטיםבשדה·

.User Patternשיח-הדובתיבתDeleteהלחצןעללחץ,שגויבאופןשתורגלתולמחוקכדי

מיוחדיםמונחיםהרבהמכילשלךהמסמךאם

 ABBYY FineReader 14קיצורים,מיוחדיםמונחיםמדייותרמכילשלךהטקסטאם.שלוהפנימיהמילוןמולהמזוהותהמיליםאתבודק
.משתמשלמילוןהוספתםידי-על(OCR) האופטיהתוויםזיהויאיכותאתלשפרניתן,שמותאו

< Toolsעללחץ.1 View Dictionaries....

....Viewעלולחץ,המתאימההשפהאתבחר,User Dictionariesשיח-הדובתיבת.2

,למחוקשברצונךמילהבחראו) Add wordהלחצןעלולחץ,להוסיףשברצונךהמילהאתהקלד,שתיפתחשיח-הדובתיבת.3
.(Deleteהלחצןעלולחץ

.אזהרההודעתתוצג,להוסיףמנסהשאתההמילהאתמכילכברהמילוןאם

:12-וABBYY FineReader 9.0, 10, 11 בגרסאותשנוצרומשתמשמילונילייבאניתן

< Toolsהלחצןעללחץ.1 View Dictionaries....

....Viewעלולחץ,המתאימההשפהאתבחר,User Dictionariesשיח-הדובתיבת.2

, pmd*.סיומתלותהיה) לייבאשברצונךהמשתמשבמילוןובחר,...Importהלחצןעללחץ,שתיפתחשיח-הדובתיבת.3

*.txtאו.*dic.(

מסוימיםתוויםלזהותמצליחהלאהתוכניתאם

מהתוויםחלקלזהותתצליחלאשהתוכניתייתכן.המסמךשפתעלבנתוניםשימושעושהABBYY FineReader 14 ,הטקסטזיהויבעת
לזהותכדי.אלהתוויםמכילהאינההמסמךששפתשייתכןמשום,(קודמספרי,למשל) נפוציםלאאלמנטיםקיימיםשבהםבמסמכים
לזיהוישפותכמהשלקבוצותליצורגםניתן.הנחוציםהתוויםכלאתהמכילה,אישיתמותאמתשפהליצורבאפשרותך,כאלהמסמכים
.המסמכיםזיהויבעתאלובקבוצותולהשתמש(OCR)אופטיתווים

משתמששפתליצורכיצד

< Toolsעללחץ) Optionsשיח-הדותיבתאתפתח.1 Options...הכרטיסייהעללחץ,(זאתשיח-דותיבתלפתוחכדי
Languages.

....Newהלחצןעללחץ.2

אתבחר,Create a new language based on an existing oneבאפשרותבחר,שתיפתחשיח-הדובתיבת.3
.OKעלולחץ,החדשהלשפהבסיסבתורלהשתמשתרצהשבההשפה

:זושיח-דובתיבת.תיפתחLanguage Propertiesשיח-הדותיבת.4

a.החדשהלשפהשםהקלד.
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b.שיח-הדובתיבתשבחרתהשפהNew Language or GroupהנפתחתברשימהתופיעSource language.ניתן
.זאתנפתחתמרשימהאחרתשפהלבחור

c.האפשרותAlphabetהלחצןעללחץ,האלפביתאתלערוךברצונךאם.הבסיסשפתשלהאלפביתאתמכילה .

d.התוצאהובדיקתהטקסטזיהויבעתתשתמשהתוכניתשבוהמילוןעבוראפשרויותכמהמכילהמילוןהאפשרויותקבוצה:

·None
.מילוןיהיהלאלשפה

·Built-in dictionary
.התוכניתשלהמוכללבמילוןתשתמשהמערכת

·User dictionary
-Windows קידודעםטקסטקובץאוקייםמותאםמילוןלייבאכדיאומילוןמונחילצייןכדי...Editהלחצןעללחץ

.(באלפביתכלוליםאינםאשראחריםתוויםאורווחתוויבאמצעותהמונחיםאתלהפרידחובה) 1252
המילים.המזוההלטקסטאיותבדיקתנערכתכאשראיותשגיאותעםכמיליםיסומנולאהמשתמשממילוןמילים
.רישיתבאותלהתחילאורישיותבאותיותאוקטנותבאותיותבמלואןלהיכתביכולות

במילוןמילה איותבדיקתבעתאיותשגיאותעםכמיליםייחשבושלאמילים

abc abc, Abc, ABC

Abc abc, Abc, ABC

ABC abc, Abc, ABC

Abc aBc, abc, Abc, ABC

.רגיליםביטוייםבאמצעותמשתמשמילוןליצורלךמאפשרתRegular expressionהאפשרות·
.רגיליםביטויים:גםראה

e.הלחצןעללחץ,אלהמאפייניםלשנותכדי.נוספיםמאפייניםכמהלקבליכולותשפותAdvanced...אתלפתוחכדי
:לצייןתוכלשבה,Advanced Language Propertiesשיח-הדותיבת

בסיומהאומילהבתחילתלהיותשיכוליםתווים·

ממיליםבנפרדשמופיעיםאותשאינםתווים·

מהםלהתעלםישאךמילהבתוךלהופיעשעשוייםתווים·

(אסוריםתווים) זאתשפהבאמצעותהמזוהיםבטקסטיםשיופיעושאסורתווים·

Text may contain Arabic numerals, Roman numerals, and abbreviationsהאפשרות·

.(OCR) אופטיתוויםלזיהוישפותשלהבחירהבעתשנוצרההחדשההשפהאתלבחורתוכלכעת.5
(OCR).אופטיתוויםזיהוישפותבדףעיין,(OCR)אופטיתוויםזיהוישלשפותעלנוסףלמידע
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המשתמשושפותתבניותכלאתלשמורגםניתן.(OCR) האופטיהתוויםזיהויפרויקטשלבתיקייהנשמרתהמשתמששפת,מחדלכברירת
< Toolsעללחץ) Optionsשיח-הדותיבתאתפתח,כךלשם.יחידכקובץ Options...עללחץ,(זושיח-דותיבתלפתוחכדי

....ושפותתבניותשמירתהלחצןעללחץמכןולאחר,OCRהכרטיסייה

שפותקבוצתיצירת

.לנוחותךיחדהשפותאתלקבץכדאיאולי,שוטףבאופןמסויםשפותבשילובלהשתמשבכוונתךאם

< Toolsעללחץ) Optionsשיח-הדותיבתאתפתח.1 Options...הכרטיסייהעלולחץ,(זושיח-דותיבתלפתוחכדי
Languages.

....Newהלחצןעללחץ.2

עלולחץ,Create a new group of languagesבאפשרותבחר,New Language or Groupשיח-הדובתיבת.3
OK.

אתובחר,השפותקבוצתעבורשםציין,זושיח-דובתיבת.תיפתחLanguage Group Propertiesשיח-הדותיבת.4
.בקבוצהלכלולשברצונךהשפות
אתתגבירכך.אלה"אסוריםתווים" במפורשלצייןאוליכדאי,מסוימיםתוויםיכלוללאשלךשהטקסטיודעאתהאם

-הדובתיבת...Advancedהלחצןעללחץ,אלהתוויםלצייןכדי.(OCR) האופטיהתוויםזיהוישלהדיוקואתהמהירות
.Prohibited charactersבשדההאסוריםהתוויםאתוהזן,Language Group Propertiesשיח

.OKעללחץ.5

.הראשיהכליםסרגלבהשפותשלהנפתחתברשימהתופיעהחדשההקבוצה

תבניותכלאתלשמורגםניתן(OCR).האופטיהתוויםזיהויפרויקטשלבתיקייהנשמרותמשתמששפותשלקבוצות,מחדלכברירת
< Toolsעללחץ) Optionsשיח-הדותיבתאתפתח,כךלשם.יחידכקובץהמשתמשושפות Options...שיח-דותיבתלפתוחכדי

....ושפותתבניותשמירתהלחצןעללחץמכןולאחר,OCRהכרטיסייהעללחץ,(זו

.שפותקבוצתלבחורכדיהראשיהכליםבסרגלהשפותשלהנפתחתברשימהלהשתמשניתן.עצה

.הראשיהכליםבסרגלהשפותשלהנפתחתמהרשימה...More languagesבאפשרותבחר.1

.Specify OCR languages manuallyבאפשרותבחר,Language Editorשיח-הדובתיבת.2

.OKעלולחץ,הרצויותהשפותאתבחר.3

זוההלאהפוךאואנכיטקסטאם

בהירטקסט,כלומר)הפוךבקטעהטקסטאםאושגויבאופןזוהההקטעכיווןאםשגיאותשלגדולמספרלכלולעשוימזוההטקסטשלקטע
.(כההרקעעלהמודפס

:הבעיהאתלפתורכדי

.הפוךאואנכיטקסטהמכילהטבלהתאאתאוהאזוראתבחר,תמונהבחלונית.1

.Area PropertiesהחלוניתאתלפתוחכדיהקיצורבתפריטPropertiesעלולחץ,האזורעלהימניהלחצןעםלחץ.2
:מכןלאחר

,Direction of CJK textהנפתחתמהרשימההטקסטכיווןאתבחר·
או
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.InversionהנפתחתמהרשימהInvertedבאפשרותבחר·

.(OCR) האופטיהתוויםזיהוישלהתהליךאתשובהפעל.3

.אזוריםעריכתבדףעיין,אזוריםעלנוסףלמידע

טקסטיםשלועריכהבדיקה

נמוכהמהימנותרמתעםשזוהותווים.טקסטבחלוניתיופיעהמזוהההטקסט,(OCR) האופטיהתוויםזיהוישלהתהליךהשלמתלאחר
.אותןולתקן(OCR) אופטיתוויםבזיהוישגיאותבקלותלזהותשתוכלכדי,יודגשו

< Recognizeעללחץ) Verificationשיח-הדובתיבתאוטקסטבחלוניתישירותמזוההטקסטלערוךניתן Verify Text...כדי
מיליםולהוסיףאיותשגיאותלתקן,נמוכהמהימנותרמתעםמיליםלבדוקניתן,Verificationשיח-הדובתיבת.(זושיח-דותיבתלפתוח
.המשתמשלמילוןחדשות

.הפלטמסמכיעיצובאתלשנותךלמאפשרABBYY FineReader ,בנוסף

Textבחלוניתובלחצניםטקסטהחלוניתשלהראשיהכליםבסרגלבלחצניםהשתמש,מזוהיםטקסטיםשלהעיצובאתלשנותכדי
Properties (עללחץמכןולאחר,טקסטבחלוניתכלשהובמיקוםהימניהלחצןעםלחץPropertiesלהציגכדיהקיצורבתפריט

.(זאתחלונית

בחלוניתמוצגיםהמזוהיםהסגנונותכל.בטקסטשימושנעשהשבהםהסגנונותאתמזההABBYY FineReader ,טקסטזיהויבעת
Text Properties.בתבניתמזוהיםטקסטיםשמירתבעת.כולוהטקסטעיצובאתלשנותכדיהסגנונותאתלערוךניתן DOCX, ODT

.הקיימיםהסגנונותכלאתלשמרניתן,RTF או

:גםראה :

מזוההטקסטבדיקת·

בסגנונותשימוש·

קישורים-היפרעריכת·

טבלאותעריכת·

סודימידעהסרת·

לערוךשניתןמסמכיםשמירת·

מזוההטקסטבדיקת

תיבתלפתוחכדיVerify Text...>Recognizeעללחץ)אימותשיח-הדובתיבתאוטקסטבחלוניתישירותמזוההטקסטלערוךניתן
למילוןחדשותמיליםולהוסיףאיותשגיאותלתקן,נמוכהמהימנותרמתעםמיליםלבדוקניתן,אימותשיח-הדובתיבת.(זאתשיח-דו

.המשתמש

'טקסט' בחלוניתטקסטיםבדיקת

.טקסטבחלונית(OCR) אופטיתוויםזיהוישלתוצאותולעצבלערוך,לבדוקניתן
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כדי/בלחצניםהשתמש.מזוהיםבטקסטיםהאיותאתלבדוקלךשמאפשריםלחצניםכוללטקסטהחלוניתשלהכליםסרגל

הלחצןעללחץ,מודגשיםאינםנמוכהמהימנותרמתעםהתוויםאם.נמוכהמהימנותרמתעםהבאיםהקודמיםלתואולמילהלעבור
.טקסטהחלוןשלהעליוןבחלקהכליםבסרגל

:טקסטבחלוניתנמוכהמהימנותרמתעםמילהלאמתכדי

תציגתצוגהגודלשינויהחלונית,במקביל.תמונהבחלוניתיודגשזאתמילהעםהתמונהאזור.טקסטבחלוניתהמילהעללחץ.1
.המילהשלמוגדלתתמונה

.הצורךלפניטקסטבחלוןהמילהאתתקן.2

שיח-הדובתיבתהשתמש,לחלופין.הלחצןעללחיצהידי-עלשלךבמקלדתזמיניםשאינםסמליםלהוסיףניתן.עצה
Verification.

.הפלטמסמךלביןהמקורביןלהשוותצורךכשישנוחהזושיטה

:הבאיםבמקומותהטקסטעיצובכליאתלמצואניתן

טקסטהחלוניתשלהעליוןבחלקהכליםבסרגל·

עללחץמכןולאחר,טקסטבחלוניתכלשהומקוםעלהימניהלחצןבאמצעותלחץ) Text Propertiesבחלונית·
Propertiesזוחלוניתלהציגכדיהקיצורבתפריט)

החלוניתאתלראותניתןולאמדיצרטקסטהחלוןאםText Propertiesבחלוניתלנועכדיכדי/ בלחצניםהשתמש
.במלואה

האופטיהתוויםזיהויעורךחלוןבדפיםעיין,שלוהכליםבסרגלהזמיניםהכליםושלהראשיהחלוןשלהמראהאתלשנותכיצדללמודכדי
(OCR)כליםסרגליו.

'אימות' שיח-הדובתיבתהמזוהההטקסטבדיקת

 ABBYY FineReaderשיח-הדותיבתאתלךמספקVerification,מהימנותרמתעםתוויםשמכילותמיליםולתקןלבדוקניתןשבה

< Recognizeעללחץאו,הראשיהכליםבסרגלעללחץ,Verificationשיח-הדותיבתאתלפתוחכדי.נמוכה
Verify Text....
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:ניתן,אימותשיח-הדובתיבת

.תוסרההדגשה,דלגעלתלחץכאשר.שינוייםלבצעמבלימודגשתמילהעללדלג·
.המוצעותמהווריאציותבאחתהמודגשתהמילהאתלהחליף

.Replaceעלוללחוץשמאלמצדבתיבההמתאימהההצעהאתלבחור·

.Add to Dictionaryהלחצןעלבלחיצהלמילוןהמודגשתהמילהאתלהוסיף·
.שגיאהכאלאליהתתייחסלאהיא,זאתבמילהתיתקלשהתוכניתהבאהבפעם
.משתמשמילוניעםעבודה:גםראה

.לגופןאפקטיםולהחילהגופןאתלשנות·

שיח-הדובתיבת....More Symbolsבאפשרותובחר,עללחץ.במקלדתמופיעיםשאינםתוויםלטקסטלהוסיף·
סמלי' או'בסיסיתיוונית' כגון) הרצויהסמלאתשמכילההמשנהערכתאתבחר,Subsetהנפתחתמהרשימה,שתיפתח
התושלUnicode-הקודנקודתאתלצייןניתן,לחלופין.להוסיףשברצונךהתועלכפולהלחיצהלחץ,מכןלאחר.('מטבע
.Character codeבשדה

....Optionsעללחץ,הבדיקהאפשרויותאתלשנותכדי.עצה

מהימנותרמתעםשזוהותוויםעבורדומיםתוויםתציעהתוכנית,קוריאניתאויפנית,סיניתבשפותהכתוביםטקסטיםשלבדיקהבמהלך
.נמוכה
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משתמשמילוניעםעבודה

מונחיםמדייותרמכילשלךהטקסטאם.שלוהמילוניםמולהמזוהותהמיליםאתבודקABBYY FineReader ,הטקסטזיהויבמהלך
.משתמשלמילוןהוספתםידי-על(OCR) האופטיהתוויםזיהויאיכותאתלשפרניתן,שמותאוקיצורים,מיוחדים

.הנתמכותהשפותמחלקעבורזמיניםיהיולאמשתמששמילוניייתכן

:הבאותמהאפשרויותאחתאתבצע,משתמשלמילוןמילהלהוסיףכדי

< Recognizeעללחץ) Verificationשיח-הדובתיבת· Verify Text...הלחצןעללחץ,(זאתשיח-דותיבתלפתוחכדי
Add to Dictionary.לחלופין,

בחלוןAdd to Dictionaryעללחץמכןולאחר,להוסיףשברצונךהמילהעלהימניהלחצןבאמצעותלחץ,טקסטבחלון·
הקיצור

.הנכונההשפהשנבחרהודא,המשתמשלמילוןמילההוספתבעת

בסגנונותשימוש

האלהוהעיצובהסגנונות.המקוריבמסמךשימושנעשהשבהםהעיצובואתהסגנונותאתמזההABBYY FineReader ,טקסטזיהויבעת
.טקסטבחלוניתחדשיםסגנונותוליצורהמסמךסגנונותאתולערוךלסקורניתן.הפלטבמסמךמשוכפלים

:טקסטקטעעלסגנוןלהחילכדי

.טקסטבחלוניתהרצויהטקסטקטעאתבחר.1

.הקיצורבתפריטPropertiesעלולחץ,שנבחרהקטעעלהימניהלחצןעםלחץ.2

.Text Propertiesבחלוניתהרצויהסגנוןאתבחר.3

תבנית:גםראה.הקיימיםהסגנונותכלאתלשמרניתן,RTFאוDOCX, ODTבתבניתמזוהיםטקסטיםשמירתבעת
.DOC(X)/RTF/ODT
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:סגנונותולמזגלשנות,ליצורכדי

< Toolsעללחץ.1 Style Editor....

.שלוהמידהוקנההתוויםביןהמרווח,הגופןגודל,הגופן,השםאתושנה,הרצויבסגנוןבחר,Style Editorשיח-הדובתיבת.2

לשנותתוכלשבה,הקיימיםהסגנונותרשימתאליתווסףשנוצרהחדשהסגנון.Newהלחצןעללחץ,חדשסגנוןליצורכדי.3
.אותו

מיזוגשיח-הדובתיבת....Mergeהלחצןעלולחץ,למזגשברצונךהסגנונותאתבחר,אחדלסגנוןמרוביםסגנונותלמזגכדי.4
.שנבחרוהסגנונותאתלמזגתרצהשבוהסגנוןאתציין,סגנונות

.השינוייםאתלשמורכדיOKעללחץ.5

Previousעלולחץ,הרצויבסגנוןבחר,Style Editorשיח-הדובתיבת,כךלשם.זהיםבסגנונותהמודפסיםטקסטקטעיביןלנווטניתן
FragmentאוNext Fragment.

קישורים-היפרעריכת

 ABBYY FineReaderבקומסומניםשזוהוקישורים-היפר.הפלטבמסמךשלהםהיעדכתובותאתמחדשויוצר,קישורים-היפרמזהה
.כחולבצבעומוצגיםתחתון

לכתובתלעבורכדי.שלוהכתובתאתלהציגכדיקישור-להיפרמעלהעכברמצביעעםרחף,טקסטבחלוניתהמזוהההמסמךהצגתבעת
תוךקישור-ההיפרעללחץאו,שלוהקיצורבתפריטOpen Hyperlinkהפקודהעלולחץ,הימניהלחצןעםעליולחץ,קישור-ההיפר
.Ctrlהמקשעלממושכתלחיצהכדי

:קישור-היפרשלכתובתאוטקסטלשנותאולמחוק,להוסיףכדי

.הרצויקישור-ההיפרשלהטקסטאתבחר,טקסטבחלונית.1

.הקיצורבתפריטRemove Hyperlinkעללחץמכןולאחר,הימניהלחצןעםעליולחץ,קישור-היפרלמחוקכדי.2

הפקודהעלולחץ,הימניהלחצןעםעליולחץ,קישור-היפרשלהטקסטאתלשנותאוקישור-היפרלהוסיףכדי.3

Hyperlink...הדובתיבת.טקסטהחלוניתשלהעליוןבחלקהראשיהכליםבסרגלעללחץאו,שלוהקיצורבתפריט-
:ניתן,Edit Hyperlinkשיח

.Text to displayבשדהקישור-ההיפרשלהטקסטאתלערוך·

:Link toבקבוצהקישור-ההיפרסוגאתלשנותאולבחור·

oבאפשרותבחרWeb pageאינטרנטדףאללקשרכדי.
http://www.abbyy.com.(לדוגמה)הדףשל-URLהכתובתואתהפרוטוקולאתצייןAddress,בשדה

oבאפשרותבחרLocal fileקובץאללקשרכדי.
לדוגמה) להפנותאמורקישור-ההיפרשאליוהקובץאללדפדףכדי...Browseעללחץ

file://D:/MyDocuments/ABBYY FineReaderGuide.pdf).

oבאפשרותבחרE-mail addressהכלולהלכתובתאלקטרונידוארהודעתלשלוחלמשתמשיםלאפשרברצונךאם
.עליולחיצהידי-עלקישור-פרבהי

.(mailto:office@abbyy.comלדוגמה) האלקטרוניהדוארכתובתואתהפרוטוקולאתציין,Addressבשדה
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טבלאותעריכת

:זמינותהבאותהפקודות.טקסטבחלוניתמזוהותטבלאותלערוךניתן

טבלהתאימזג·
< Areaעלולחץ,למיזוגהטבלהתאיאתלבחורכדיבעכברהשתמש Merge Table Cells.

טבלהתאיפצל·
< Areaעלולחץ,לפיצולטבלהתאעללחץ Split Table Cells.

.לכןקודםשמוזגוטבלהתאיעלרקזאתפקודהלהחילניתן

טבלהשורותמזג·
< Areaעלולחץ,למיזוגהטבלהתאיאתלבחורכדיבעכברהשתמש Merge Table Rows.

תאתוכןמחק·
.Deleteהמקשעלולחץ,שלוהתוכןאתלמחוקשברצונךאחדתאלפחותבחר

שיח-הדובתיבתהכליםלסרגלהטבלהעריכתכליאתלהוסיףניתן.הכליםבסרגלמוצגיםאינםהטבלהעריכתכלי,מחדלכברירת
Customize Toolbars and Shortcuts (עללחץView >כליםסרגלי > Customize...זושיח-דותיבתלפתוחכדי).

.כליםסרגליבדףעיין,הכליםלסרגלילחצניםלהוספתמפורטותלהוראות

סודימידעהסרת

.מזוהיםמטקסטיםסודימידעלהסירניתן, באמצעות

< Toolsעללחץ.1 Redaction Mode,טקסטהחלוניתשלהעליוןבחלקהראשיהכליםבסרגלהלחצןעללחץאו.

.למחוקשברצונךהטקסטאתלהשחירכדיבסמןהשתמש,טקסטבחלונית.2

בסרגלUndoהלחצןעלבלחיצהאוCtrl+Zעלבלחיצההאחרונהההסרהאתלבטלתוכל,בטעותמסוימיםתוויםתשחיראם.עצה
.הראשיהכלים

.המסמךאתשמור.3

יופיעושהוסרוהטקסטקטעי,וטקסטרקעבצבעיתומכתשבחרתהשמירהתבניתאם.כנקודותהפלטבקובץיופיעשהוסרהטקסט
.שחוריםכמרובעים

ניתן,ההסרהמצבאתלבטלכדי

< Toolsעלשובללחוץ· Redaction Mode,או

.הראשיהכליםבסרגלהלחצןעלשובללחוץ·

ממסמכיםתוכןהעתקת

 ABBYY FineReaderמעמודיםתוכןלהעתיקניתן.אחריםביישומיםאותםולהדביקממסמכיםוטבלאותתמונות,טקסטלהעתיקמאפשר
ניתן.העריכהללוחיועתקשנבחרהתוכן.אותהלערוךשניתןלתבניתאותולהמיראובמלואוהמסמךאתלזהותמבליומתמונותסרוקים
.עריכהמלוחבהדבקהשתומךיישוםלכלהתוכןאתלהדביק

:תוכןלהעתיקכדי
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.להעתיקשברצונךהמסמךקטעאתלבחורכדיתמונהבחלוניתאו,,בכליםהשתמש.1

בסרגלהלחצןעלאו,הקיצורבתפריטRecognize and Copy Textעלולחץ,הקטעעלהימניהלחצןעםלחץ.2
.המוקפץהכלים

.אחרביישוםהתוכןאתהדבק.3

:עמודיםכמהלשמורכדי

.Pagesבחלוניתהעמודיםאתבחר.1

שליחהבאפשרותבחר,לחלופין.הרצויההתבניתאתובחר,Save Asעללחץ,שנבחרוהעמודיםעלהימניהלחצןעםלחץ.2
.המזוהיםהדפיםאתלהוסיףברצונךשאליוהיישוםאתובחר,אל

(OCR) אופטיתוויםזיהוישלתוצאותשמירת

אותןלשלוחאובלוחאותןלשמור,PDF לעורךאואחרליישוםאותןלשלוח,בקובץ(OCR) אופטיתוויםזיהוישלתוצאותלשמורניתן
זמינותויהיוKindle לתבניתיומרוהןשם,Kindle.com אל(OCR) אופטיתוויםזיהוישלתוצאותלשלוחגםניתן.אלקטרוניבדואר
.נבחריםעמודיםרקאובמלואוהמסמךאתלשמורניתן.שלךKindle-המכשיראללהורדה

.שמירהעלשתלחץלפניהמתאימותהשמירהאפשרויותאתלבחורהקפד

:מזוההטקסטלשמורכדי

.לשימורעמודואובייקטימסמךשמירתמצבובחר,שמירההלחצןלידשנמצאהחץעללחץ,הראשיהכליםבסרגל.1

.מצבלכלמתחתרשומותהזמינותהקובץתבניות
:תבניתשמירתמצביחמישהקיימים

·Exact copyקידוםחוברותכגון,מורכבעיצובעםמסמכיםעבורמומלץ.המקורשללזהתואםשעיצובומסמךיוצר
.הפלטמסמךשלהתבניתואתהטקסטאתלשנותשלךהיכולתאתמגבילהזושאפשרותלבשים.מכירות

·Editable copyזהבמצבהנוצריםמסמכיםלערוךקל.המקורשלמזהמעטשונהלהיותעשוישעיצובומסמךיוצר.

·Formatted textמדויקיםמיקומיםעלאומדויקמרווחעלשומרלאאך,והפסקאותהגופןגודלי,הגופניםעלשומר
.(לימיןמיושריםיהיולשמאלמימיןהכתוביםטקסטים) לשמאלמיושריהיהשייווצרהטקסט.בעמודאובייקטיםשל

.זהבמצבאופקייםייעשואנכייםטקסטים

·Plain textהטקסטעיצובעלשומרלא.

·Flexible layoutמסמךיוצר HTMLהטכניתברמההאפשרככללמקורככלהדומהאובייקטיםמיקוםעם.

OK.עלולחץ,הרצויותהשמירהבאפשרויותבחרOptions,שיח-הדותיבתשלFormat Settingsבכרטיסייה.2

בתפריטבפקודותהשתמשאו,המתאימהבאפשרותובחר,שמירההלחצןלצדשנמצאהחץעללחץ,הראשיהכליםסרגלב.3
File.

ABBYY FineReaderתמונותשמירת:גםראה.כתמונותעמודיםלשמורלךמאפשר.

:נתמכיםיישומים
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·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 (ואילך8.0 גרסה)

העדכוניםאתשהתקנתודא,למעלהשרשומיםמיםהיישולביןABBYY FineReader ביןביותרהטובההתאימותאתלהבטיחכדי
.אלהיישומיםעבורהאחרונים

:גםראה :

PDFבתבניתשמירה·

לערוךשניתןמסמכיםשמירת·

טבלאותשמירת·

אלקטרונייםספריםשמירת·

HTMLבתבניתשמירה·

עמודשלתמונהשמירת·

PDFלעורך(OCR)אופטיתוויםזיהוישלתוצאותשליחת·

אלקטרוניבדואר(OCR)אופטיתוויםזיהוישלתוצאותשליחת·

-Kindleל(OCR)אופטיתוויםזיהוישלתוצאותשליחת·

PDF בתבניתשמירה

 ABBYY FineReaderמסמכילשמורלךמאפשר PDFשמירהאפשרויותמגווןלרשותך.נבחריםעמודיםאושלמים.

שמירההלחצןלידשנמצאהחץעללחץ,שלוהתוכןאתולערוךלהעתיק,לבחוריוכלושמשתמשיםPDFמסמךלשמורכדי·
Save As>File<עללחץ,לחלופיןSearchable PDF Document.באפשרותובחר,הראשיהכליםסרגלבבשם

Save as Searchable PDF Document....

שיח-הדובתיבת...Optionsהלחצןעללחץ,השמירהאפשרויותאתלשנותכדי.לחיפושניתןPDF כמסמךיישמרהמסמך
.PDFבכרטיסייההרצויותהשמירהבאפשרויותובחר,'שמירה'

הלחצןלידשנמצאהחץעללחץ,שלוהתוכןאתולערוךלהעתיק,לבחוריוכלולאשמשתמשיםPDFמסמךלשמורכדי·
Save>Fileעללחץ,לחלופיןOnly PDF Document-Image.באפשרותובחר,הראשיהכליםסרגלבבשםשמירה

AsSave as Image-Only PDF Document.

שיח-הדובתיבת...Optionsהלחצןעללחץ,השמירהאפשרויותאתלשנותכדי.בלבדתמונהשהואPDF-כיישמרהמסמך
.PDFבכרטיסייההרצויותהשמירהבאפשרויותובחר,'שמירה'

עללחץהקיצורובתפריט,לשמורשברצונךהעמודיםאתבחר,Pagesבחלונית,המסמךשלמהעמודיםחלקרקלשמורכדי
Save As > Searchable PDF Document (אוImage-Only PDF Document).
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Tools<עללחץOptions)שיח-הדותיבתשלPDF>Format Settingsבכרטיסייהנוספותשמירהאפשרויותלבחורניתן
Options...זושיח-דותיבתלפתוחכדי).

לערוךשניתןמסמכיםשמירת

 ABBYY FineReaderאופטיתוויםזיהויתוצאותלשמורלךמאפשר (OCR)בחשבוןהבא,תבניתבחירתבעת.לערוךשניתןבתבניות
.במסמךלהשתמשבכוונתךשבוהאופןאת

DOC(X)/RTF/ODTבתבניתמסמכיםשמירת·

PPTXבתבניתמסמכיםשמירת·

(TXT)רגילטקסטשמירת·

DOC(X)/RTF/ODT

:DOCX/RTF/ODT תבתבניהטקסטאתלשמורכדי

מסמךMicrosoft Word,מסמךבאפשרותובחר,הראשיהכליםסרגלבבשםשמירההלחצןלידשנמצאהחץעללחץ·
RFTמסמךאו ODT.באפשרותבחר,ברשימהמופיעהלאהרצויההתבניתאםSave in Other Formats...,ובתיבת
< Fileעללחץ,לחלופין.הרצויהבתבניתבחר,שתיפתחשיח-הדו Save As,הרצויההשמירהבתבניתובחר.

ובחר,'שמירה' שיח-הדובתיבת...Optionsהלחצןעללחץ,השמירהאפשרויותאתלשנותכדי.שציינתבתבניתיישמרהמסמך
DOC(X)/RTF/ODT.בכרטיסייההרצויותהשמירהאפשרויותאת

עללחץהקיצורובתפריט,לשמורשתרצההעמודיםאתבחר,Pagesבחלונית,המסמךשלמהעמודיםחלקרקלשמורכדי
Save As > Microsoft Word Document. RTF DocumentODT Document

Optionsשיח-הדותיבתשלDOC(X) / RTF / ODT>Format Settingsבכרטיסייהנוספותשמירהאפשרויותלבחורניתן
< Toolsעללחץ) Options...זושיח-דותיבתלפתוחכדי).

PPTX

:PPTX בתבניתהטקסטאתלשמורכדי

Microsoft PowerPoint.מצגתבאפשרותובחר,הראשיהכליםסרגלבבשםשמירההלחצןלידשנמצאהחץעללחץ·
בחר,שתיפתחשיח-הדוובתיבת,...Save in Other Formatsבאפשרותבחר,ברשימהמופיעהלאהרצויההתבניתאם

< Fileעללחץ,לחלופין.הרצויהבתבנית Save As > Microsoft PowerPoint® Presentation.

ובחר,'שמירה' שיח-הדובתיבת...Optionsהלחצןעללחץ,השמירהאפשרויותאתלשנותכדי.PPTX בתבניתיישמרהמסמך
PPTX.בכרטיסייההרצויותהשמירהבאפשרויות

עללחץהקיצורובתפריט,לשמורשתרצההעמודיםאתבחר,Pagesבחלונית,המסמךשלמהעמודיםחלקרקלשמורכדי
Save As > Microsoft PowerPoint Presentation.

ToolsעללחץOptions)שיח-הדותיבתשלPPTX>Format Settingsבכרטיסייהנוספותשמירהאפשרויותלבחורניתן
> Options...זושיח-דותיבתלפתוחכדי).

TXT

:TXT בתבניתהטקסטאתלשמורכדי
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לאהרצויההתבניתאםTXT.מסמךבאפשרותובחר,הראשיהכליםסרגלבבשםשמירההלחצןלידשנמצאהחץעללחץ·
,לחלופין.הרצויהבתבניתבחר,שתיפתחשיח-הדוובתיבת,...Save in Other Formatsבאפשרותבחר,ברשימהמופיעה
< Fileעללחץ Save As > TXT Document.

ובחר,'שמירה' שיח-הדובתיבת...Optionsהלחצןעללחץ,השמירהאפשרויותאתלשנותכדי.TXT בתבניתיישמרהמסמך
TXT.בכרטיסייההרצויותהשמירהבאפשרויות

עללחץהקיצורובתפריט,לשמורשתרצההעמודיםאתבחר,Pagesבחלונית,המסמךשלמהעמודיםחלקרקלשמורכדי
Save As > Text Document.

Tools<עללחץOptions)שיח-הדותיבתשלTXT>Format Settingsבכרטיסייהנוספותשמירהאפשרויותלבחורניתן
Options...זושיח-דותיבתלפתוחכדי).

טבלאותשמירת

 ABBYY FineReaderבתבניותטבלאותלשמורלךמאפשר XLS, XLSXו-CSV.

XLSו-XLSX

:XLSX אוXLS בתבניתהטקסטאתלשמורכדי

Microsoftשלעבודהחוברתבאפשרותובחר,הראשיהכליםסרגלבבשםשמירההלחצןלידשנמצאהחץעללחץ·
Excel.באפשרותבחר,ברשימהמופיעהלאהרצויההתבניתאםSave in Other Formats...,שיח-הדוובתיבת
< Fileעללחץ,לחלופין.הרצויהבתבניתבחר,שתיפתח Save As > Microsoft Excel Workbook.

ובחר,'שמירה' שיח-הדובתיבת...Optionsהלחצןעללחץ,השמירהאפשרויותאתלשנותכדי.שציינתבתבניתיישמרהמסמך
XLS(X).בכרטיסייההרצויותהשמירהבאפשרויות

עללחץהקיצורובתפריט,לשמורשתרצההעמודיםאתבחר,Pagesבחלונית,המסמךשלמהעמודיםחלקרקלשמורכדי
Save As > Microsoft Excel Workbook.

ToolsעללחץOptions)שיח-הדותיבתשלXLS(X)>Format Settingsבכרטיסייהנוספותשמירהאפשרויותלבחורניתן
> Options...זושיח-דותיבתלפתוחכדי).

CSV

:CSV בתבניתהטקסטאתלשמורכדי

לאהרצויההתבניתאםCSV.מסמךבאפשרותובחר,הראשיהכליםסרגלבבשםשמירההלחצןלידשנמצאהחץעללחץ·
,לחלופין.הרצויהבתבניתבחר,שתיפתחשיח-הדוובתיבת,...Save in Other Formatsבאפשרותבחר,ברשימהמופיעה
< Fileעללחץ Save As >מסמך CSV.þ

ובחר,'שמירה' שיח-הדובתיבת...Optionsהלחצןעללחץ,השמירהאפשרויותאתלשנותכדי.CSV בתבניתמריישהמסמך
CSV.בכרטיסייההרצויותהשמירהבאפשרויות

עללחץהקיצורובתפריט,לשמורשתרצההעמודיםאתבחר,Pagesבחלונית,המסמךשלמהעמודיםחלקרקלשמורכדי
Save As > CSV Document.

Tools<עללחץOptions)שיח-הדותיבתשלCSV>Format Settingsבכרטיסייהנוספותשמירהאפשרויותלבחורניתן
Options...זושיח-דותיבתלפתוחכדי).
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אלקטרונייםספריםשמירת

בטבלטיםשייווצרהאלקטרוניהספראתלקרואתוכל.DjVu-וEPUB, FB2 לתבניותאותםולהמירמודפסיםספריםלסרוקלךמאפשר
.שלךKindle.comלחשבוןאותםלהעלותונוספיםניידיםובמכשירים(iPadמכשיריכולל)

HTML.בתבניתשמירהבדףעיין,נוספיםלפרטים.HTMLבתבניתאלקטרוניספרלשמורגםניתן

EPUB אוFB2 בתבניתשמירה

:EPUB אוFB2 בתבניתשלךהטקסטאתלשמורכדי

אם.EPUB מסמךאוFB2 מסמךבאפשרותובחר,הראשיהכליםבסרגלבשםשמירההלחצןלידשנמצאהחץעללחץ·
Fileעללחץ,לחלופין.הרצויהבתבניתובחר,...Save in Other Formatsעללחץ,ברשימהמופיעהלאהרצויההתבנית

> Save As > FB2 Document (אוEPUB® Document).

ובחר,'שמירה' שיח-הדובתיבת...Optionsהלחצןעללחץ,השמירהאפשרויותאתלשנותכדי.שציינתבתבניתיישמרהמסמך
EPUB/FB2.בכרטיסייההרצויותהשמירהבאפשרויות

עללחץהקיצורובתפריט,לשמורשברצונךהעמודיםאתבחר,Pagesבחלונית,המסמךשלמהעמודיםחלקרקלשמורכדי
Save As > Electronic Publication (EPUB) (אוFictionBook (FB2)).

עללחץOptions)שיח-הדותיבתשלEPUB / FB2>Format Settingsבכרטיסייהנוספותשמירהאפשרויותלבחורניתן
Tools > Options...זושיח-דותיבתלפתוחכדי).

DjVu בתבניתשמירה

:DjVu בתבניתהטקסטאתלשמורכדי

לאהרצויההתבניתאםDjVu.מסמךבאפשרותובחר,הראשיהכליםסרגלב'בשםשמירה'הלחצןלידשנמצאהחץעללחץ·
,לחלופין.הרצויהבתבניתבחר,שתיפתחשיח-הדוובתיבת,...Save in Other Formatsבאפשרותבחר,ברשימהמופיעה

< Fileעלחץל Save As > DjVu Document.

ובחר,'שמירה' שיח-הדובתיבת...Optionsהלחצןעללחץ,השמירהאפשרויותאתלשנותכדי.שציינתבתבניתיישמרהמסמך
DjVu.בכרטיסייההרצויותהשמירהבאפשרויות

עללחץהקיצורובתפריט,לשמורשתרצההעמודיםאתבחר,Pagesבחלונית,המסמךשלמהעמודיםחלקרקלשמורכדי
Save As > DjVu Document.

Tools<עללחץOptions)שיח-הדותיבתשלDjVu>Format Settingsבכרטיסייהנוספותשמירהאפשרויותלבחורניתן
Options...זושיח-דותיבתלפתוחכדי).

HTML בתבניתשמירה

:HTML בתבניתהטקסטאתלשמורכדי

לאהרצויההתבניתאםHTML.מסמךבאפשרותובחר,הראשיהכליםסרגלבבשםשמירההלחצןלידשנמצאהחץעללחץ·
,לחלופין.הרצויהבתבניתבחר,שתיפתחשיח-הדוובתיבת,...Save in Other Formatsבאפשרותבחר,ברשימהמופיעה
< Fileעללחץ Save As > HTML Document.

ובחר,'שמירה' שיח-הדובתיבת...Optionsהלחצןעללחץ,השמירהאפשרויותאתלשנותכדי.שציינתבתבניתיישמרהמסמך
HTML.בכרטיסייההרצויותהשמירהאפשרויותאת
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עללחץהקיצורובתפריט,לשמורשתרצההעמודיםאתבחר,Pagesבחלונית,המסמךשלמהעמודיםחלקרקלשמורכדי
Save As > HTML Document.

ToolsעללחץOptions)שיח-הדותיבתשלHTML>Format Settingsבכרטיסייהנוספותשמירהאפשרויותלבחורניתן
> Options...זושיח-דותיבתלפתוחכדי).

תמונותשמירת

 ABBYY FineReaderסריקותכולל,עמודתמונותוגםמזוההטקסטגםלשמורלךמאפשר.

:יותראואחתתמונהלשמורכדי

.לשמורשתרצההעמודיםאתבחר,Pagesבחלונית.1

< Fileעללחץ.2 Save As > Page Images....

.הקובץאתלשמורתרצהשבהםהתיקייהואתהדיסקאתבחר,שתיפתחשיח-הדובתיבת.3

.התמונהאתלשמורתרצהשבההתמונהתבניתאתבחר.4
Create a single file forבאפשרותובחר,TIFF התבניתאתבחר,אחדבקובץמרוביםעמודיםלשמורברצונךאם

all pages.
.נתמכותמסמךתבניותבדףעיין,נוספיםלפרטים

.שמירהעלולחץ,הקובץשםאתציין.5

.הקובץגודלאתלהקטיןלךמאפשרתתמונהדחיסת.הדחיסהשיטתואתהתמונהתבניתאתלבחורניתן,TIFF בתבניתשמירהבעת.עצה
איכות:גורמיםשנילפינבחרתהדחיסהשיטת.הנתוניםואבדןהדחיסהשיעורמבחינתמזוזושונותתמונהלדחיסתהמשמשותהשיטות
.המתקבליםהקובץוגודלהתמונה

 ABBYY FineReaderהבאותהדחיסהשיטותאתמספק:

·ZIPלדוגמה.אחדבצבעגדוליםמקטעיםהמכילותתמונותעבורמשמשזהדחיסהאלגוריתם.נתוניםאבדןמתרחשלא,
.לבן-בשחורולתמונותמסךלצילומימתאיםזהדחיסהאלגוריתם

·JPEGאך,גבוההבצפיפותדחיסהמספקתזאתשיטה.צילומיםכגון,ובצבעבאפורתמונותעבורמשמשזהדחיסהאלגוריתם
.(דלצבעיםולוחמטושטשיםמתארקווי) התמונהבאיכותופוגעתנתוניםאבדןגורמת

·CCITT Group 4שנוצרולבן-בשחורתמונותעבורכללבדרךמשמשזהדחיסהאלגוריתם.נתוניםאבדןמתרחשלא
.סרוקותתמונותעבוראוגרפיותבתוכניות CCITT Group 4כמעטהתמונותלכלהמתאימהנפוצהדחיסהשיטתהיא.

·Packbitsלבן-בשחורסריקותעבורמשמשזהדחיסהאלגוריתם.נתוניםאבדןמתרחשלא.

·LZWאפורבגווניתמונותועבורגרפיעיצובתמונותעבורמשמשזהדחיסהאלגוריתם.נתוניםאבדןמתרחשלא.

תיבתשלPDF>Format Settingsבכרטיסייהשציינתבפרמטריםתשתמשהתוכנית,בלבדתמונהשהואPDFקובץשמירתבעת
< Toolsעללחץ) Optionsשיח-הדו Options...זושיח-דותיבתלפתוחכדי).

PDF לעורך(OCR) אופטיתוויםזיהוישלתוצאותשליחת
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ABBYY FineReaderאופטיתוויםזיהויתוצאותלשלוחלךמאפשר(OCR)אופטיתוויםזיהוימעורך(OCR)עורךאלPDF,שבו
.PDF מסמכיעםלעבודהמספקABBYY FineReader-שנוספותבתכונותולהשתמשלמסמךהערותלהוסיףתוכל

:PDF לעורך(OCR) אופטיתוויםזיהוישלתוצאותלשלוחכדי

Send to PDF Editorבאפשרותובחר,הלחצןלידהחץעללחץ,הכליםבסרגל·

< אלשליחה< Fileעללחץ· PDF Editor...

הכליםבסרגל,כךלשם.(OCR) האופטיהתוויםזיהויעורךאלחזרהאותולשלוחניתן,PDF בעורךהמסמךעםהעבודהסיוםלאחר

באפשרותובחר,הלחצןלידשנמצאהחץעללחץ,(OCR) האופטיהתוויםזיהויעורךחלוןשלהעליוןבחלקשנמצא
Recognize and Verify in OCR Editorבחלונית,המסמךשלמהעמודיםחלקרקלשלוחכדי.הנפתחתמהרשימהPages,בחר

בתפריטSend Selected Pages to OCR Editorעלולחץ,הימניהעכברלחצןעםעליהםלחץ,לשלוחשתרצההעמודיםאת
.הקיצור

:יאבדוהבאיםהמסמךאובייקטי,PDF עורךאלבחזרההמסמךשליחתבעת

מצורפיםקבצים·

סימניות·

הערות·

ביאורים·

אלקטרוניבדואר(OCR) אופטיתוויםזיהוישלתוצאותשליחת

ABBYY FineReaderאופטיתוויםזיהוישלתוצאותלשלוחלךמאפשר(OCR)מלבדהנתמכותהתבניותמאחתבכלאלקטרוניבדואר
HTML.

:אלקטרוניבדוארמסמךלשלוחכדי

< אלקטרונידואר< Fileעללחץ.1 Document....

:בחר,שתיפתחשיח-הדובתיבת.2

שמירהתבנית·

המסמךפיצולאונפרדבקובץעמודכלשמירת,אחדבקובץהעמודיםכלשמירת:השמירהאפשרויותמשלושאחת·
ריקיםעמודיםבסיסעללקבצים

.ההודעהאתושלח,הנמעןאתציין.מצורףקובץעםאלקטרונידוארהודעתתיווצר.OKעללחץ.3

.המסמךעמודיתמונותאתאלקטרוניבדוארלשלוחגםניתן

:אלקטרוניבדוארעמודתמונותלשלוחכדי

< אלקטרונידואר< Fileעללחץ.1 Images....

:בחר,שתיפתחשיח-הדובתיבת.2

שמירהתבנית·

·Send as multi-page image fileעמודיםמרובהתמונהכקובץהתמונותאתלשלוחתרצהאם.
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.ההודעהאתושלח,הנמעןאתציין.(מצורפיםקבציםעםאו) מצורףקובץעםאלקטרונידוארהודעתתיווצר.OKעללחץ.3

Kindle-ל(OCR) אופטיתוויםזיהוישלתוצאותשליחת

 ABBYY FineReaderאופטיתוויםזיהוישלתוצאותלשלוחלךמאפשר (OCR)שלהשרתאל Kindle.com,לתבניתיומרוהןשבו
Kindleהמכשיראללהורדהזמינותויהיו-Kindleשלך.

.Kindle.com-בKindle חשבוןלךדרוש,זאתבתכונהלהשתמשכדי

...Send to Amazon Kindle.עללחץמכןולאחר,הראשיהכליםסרגלבבשםשמירההלחצןלידשנמצאהחץעללחץ.1

:ציין,שתיפתחשיח-הדובתיבת.2

שלךKindle-החשבוןשלהכתובתאת·

המסמךפיצולאונפרדבקובץעמודכלשמירת,אחדבקובץהעמודיםכלשמירת:השמירהאפשרויותמשלושאחת·
ריקיםעמודיםבסיסעללקבצים

לקובץשם·

.OKעללחץ.3

והקובץ,Kindle.com אלזואלקטרונידוארהודעתשלח.(מצורפיםקבציםעםאו) מצורףקובץעםאלקטרונידוארהודעתתיווצר
.שלךKindle-המכשיראללהורדהקצרזמןתוךזמיןיהיההמומר
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נוספיםיישומיםעםשילוב

 ABBYY FineReaderעםמשתלב Windows Explorer,מסמכישלעיבודלהתחיללךלאפשרכדי PDF,מסמכי Officeוקובצי
.הימניהעכברלחצןעםעליהםפשוטהבלחיצהתמונה

.Microsoft SharePoint בשרתהמאוחסניםPDF במסמכישינוייםולשמורלבצעתוכל,בנוסף

הפרקתוכן

Windows Explorerעםשילוב·

Microsoft SharePointעםשילוב·

Windows Explorer עםשילוב

 ABBYY FineReaderעםמשתלב Windows Explorer.שלהפקודות,מכךכתוצאה ABBYY FineReaderעםתלחץכאשריופיעו
בקובצי(OCR)אופטיתוויםזיהוילבצע,PDFמסמכיולערוךלפתוחתוכלוכך,הנתמכותהתבניותמאחתבכלקובץעלהימניהלחצן
.קבציםביןולהשוותאחדPDF-למרוביםקבציםלשלב,קבציםלהמיר,תמונה

:Windows Explorer-מישירותPDF מסמךולעבדלפתוחכדי

.יותראואחדPDF קובץבחר,Windows Explorer-ב.1

:הבאותמהפקודותבאחתובחר,הקבציםעלהימניהלחצןעםלחץ.2

·Edit with ABBYY FineReader 14קובציפותח PDFבעורךPDF

.PDFמסמכיעםעבודהבדףעיין,PDFבעורךPDFמסמכיעםעבודהעלנוסףלמידע

·Convert with ABBYY FineReader 14 -קובציממיר PDFשונותלתבניות:

oConvert to searchable PDF document

oConvert to image-only PDF document

oConvert to Microsoft Word document

oConvert to Microsoft Excel document

oConvert to another format

·Open in OCR Editorקובציפותח PDFהאופטיהתוויםזיהויבעורך (OCR).
(OCR).האופטיהתוויםזיהויעורךעםעבודהבדףעיין,(OCR)האופטיהתוויםזיהויעורךעםעבודהעלנוסףלמידע
Convert with ABBYY FineReader 14עללחיצה,Windows Explorer-במרוביםקבציםבחרתאם

יצירתבדפיםעיין,הזמינותההמרההגדרותעלנוסףלמידע.חדשהמשימההחלוןאתתפתחהקיצורבתפריט
.נוספותתבניותוMicrosoft ExcelמסמכייצירתMicrosoft Word,מסמכייצירת,PDFמסמכי

·Compare with...קובציפותח PDFביישום ABBYY Compare Documents.
ABBYY Compare Documents.בדףעיין,מסמכיםהשוואתעלנוסףלמידע

·Combine into one PDF...למרוביםקבציםמשלב-PDFאחד.
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·Compare documents...המסמךאותושלגרסאותשתימשווה.

:לערוךשניתןבתבניותקבציםWindows Explorer-מישירותלעבדכדי

.לערוךשניתןבתבניתיותראואחדקובץבחר,Windows Explorer-ב.1

:הבאותמהפקודותבאחתובחר,הקבציםעלהימניהלחצןעםלחץ.2

·Convert to PDF...לקבציםממיר-PDF.
Microsoft PowerPoint, ABBYY-וMicrosoft Word, Microsoft Excel מקובציPDF מסמכייצירתבעת

FineReaderקישורים-וההיפרהסימניותואתהמקוריהמסמךמבנהאתישמר.

·Convert to PDF and send...לקבציםממיר-PDFאלקטרונידוארלהודעתאותםומצרף.

·Compare with...ביישוםקבציםפותח ABBYY Compare Documents.

·Combine into one PDF...למרוביםקבציםמשלב-PDFאחד.

·Compare documents...המסמךאותושלגרסאותשתימשווה.

:Windows Explorer-מישירותתמונהקובצילעבדכדי

.יותראואחדתמונהקובץבחר,Windows Explorer-ב.1

:הבאותמהפקודותבאחתובחר,הקבציםעלהימניהלחצןעםלחץ.2

·Convert with ABBYY FineReader 14שונותלתבניותתמונהקובציממיר

oConvert to searchable PDF document

oConvert to image-only PDF document

oConvert to Microsoft Word document

oConvert to Microsoft Excel document

oConvert to another format

·Open in OCR Editorהאופטיהתוויםזיהויבעורךתמונהקובציפותח (OCR).

·Combine into one PDF...למרוביםקבציםמשלב-PDFאחד.

·Compare with...ביישוםתמונהקובציפותח ABBYY Compare Documents.

.שלהםובתבניותשנבחרוהקבציםבמספרתלויותWindows Explorer שלהקיצורבתפריטבפועלהזמינותהפקודות

If you don't see the ABBYY FineReader commands on the Windows Explorer shortcut menu...
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שבחרתהואהדברפירוש,Windows Explorer שלהקיצורבתפריטABBYY FineReader שלפקודותלראותמצליחלאאתהאם
.התוכניתהתקנתבעתWindows Explorer לביןABBYY FineReader ביןלשלבשלא

:Windows Explorer לביןABBYY FineReader ביןלשלבכדי

< התחלהעללחץאו) הבקרהלוח< הגדרות< התחלהעללחץ.1 Settings >בותכונותיישומים< מערכת-
Windows 10),ותכונותתוכניותעללחץמכןולאחר.

.הסרה/Changeעללחץמכןולאחר,ABBYY FineReader באפשרותבחר,המותקניםהיישומיםברשימת.2

.ההתקנהתוכניתשללהוראותבהתאםפעל.3

Microsoft SharePoint עםשילוב

 ABBYY FineReaderשלמסמכיםבספריותהמאוחסניםקבציםולשמורלערוך,לפתוחלךמאפשר Microsoft SharePoint.

:Microsoft SharePoint בשרתהמאוחסןPDF מסמךלעבדכדי

.ABBYY FineReader שלPDF בעורךPDF-המסמךאתפתח.1

< Fileעללחץ,כךלשם.אותולשנותאחריםממשתמשיםלמנועכדי,המסמךשלהוצאהבצע.2 SharePoint® > Check
Out.
.שלךבמחשבהמסמךשלעותקשמור,המסמךאתהוציאכבראחרמשתמשאם

.PDF-המסמךאתערוך.3
.PDFמסמכיעםעבודהבדףעיין,PDFבעורךPDFמסמכיעםעבודהעלנוסףלמידע

< Fileעללחץ,כךלשם.שלךהשינוייםאתלראותיוכלואחריםשמשתמשיםכדי,המסמךאתבחזרההכנס.4
SharePoint® > Check In....

....Discard Check Outעללחץ,בשרתהשינוייםאתלשמוררוצהאינךאם

ההערהאתוהזן,בשרתמופעלתהגרסהבקרתאםהמסמךשלVersion typeבאפשרותבחר,שתיפתחשיח-הדובתיבת.5
.שלך
ברצונךאםKeep the document checked out after checking in the current versionבאפשרותבחר

.המסמךאתבחזרהלהכניסמבליהשרתאלשלךהשינוייםכלאתלהעלות

.Check Inעללחץ.6

,Microsoft Windows Server® 2012/2008-בהמותקןSharePoint עםABBYY FineReader אתלשלבכדי
:העבודהשולחןחווייתהרכיבאתלהתקיןעליך

.השרתמנהל< ניהולכלי< התחלהעללחץ.1

.ותכונותתפקידיםהוספת< ניהולעללחץ,השרתמנהלבחלון.2

.ייפתחוהתכונותהתפקידיםהוספתאשף.3

.ותשתיותמשתמשממשקיהנפתחתמהרשימההעבודהשולחןחווייתבפריטבחר,תכונותבמקטע.4
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.תכונותהוספתעללחץ,שתיפתחשיח-הדובתיבת.5

.התקנה< הבאעללחץ,ותכונותתפקידיםהוספתאשףבחלון.6

.סגירהעללחץ,הרכיבהתקנתלאחר.7



ABBYY® FineReader 14
במדריך למשתמש 

130

(OCR) אופטיתוויםזיהוישלותזמוןאוטומציה

ABBYY FineReaderעםמסמךעיבודאוטומציית·
ABBYY FineReaderפעמיםשלרבמספרזהותפעולותעלבחזרהכרוךמרוביםמסמכיםעיבוד,קרובותכולללעתים.

רחבממגווןמותאמותאוטומטיותמשימותליצורתוכל,יותרגמישותבאפשרויותצורךלךישאם.מוכללותאוטומטיותמשימות
.זמיניםעיבודשלבישל

מתוזמןעיבוד·
ליצורניתן.למשימההנחוצותוהשמירה(OCR) האופטיהתוויםזיהוי,התמונהפתיחתאפשרויותכלאתלצייןבאפשרותך
לךשמאפשרתזמוןסוכן,ABBYY Hot Folder אתכוללABBYY FineReader.ספציפיותתיקיותעבורמתוזמנותמשימות
.בלילהלמשל,בשימושלאשלךכשהמחשבמסמכיםלעבד

אוטומטיותמשימות

http://www.ABBYY.com/FineReader(:גםראה.BBYY FineReader 14שלמסוימותבגרסאותזמיןלא)

בתיבתמשימותלארגןניתן.מסמכיםלעבדכדיאישיתובהתאמהמוכללותאוטומטיותבמשימותלהשתמשניתן-ABBYY FineReaderב
....אוטומטיותמשימותשיח-הדו

< Toolsעללחץ,Automated Tasksשיח-הדותיבתאתלפתוחכדי· Automated Tasks.

שלוייצואייבוא,מחיקה,העתקה,שינוי,יצירהעבורלחצניםמכילAutomated Tasksשיח-הדותיבתשלהעליוןבחלקהכליםסרגל
.משימות

.Tasksבחלוןהמשימהאתהתחל,אוטומטיתמשימהבאמצעותמסמךלעבדכדי

אישיתבהתאמהאוטומטיותמשימותיצירת
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השלביםסדר.המוכללותהאוטומטיותבמשימותזמיניםשאינםעיבודשלבילכלולברצונךאםמשלךאוטומטיותמשימותליצורבאפשרותך
.(OCR) האופטיהתוויםזיהויבעורךהעיבודפעולותלסדרתואםלהיותחייבהאוטומטיתבמשימה

.Newעללחץ,הכליםבסרגל.1

:להשתמשתרצהשבו(OCR) אופטיתוויםזיהוישלפרויקטבחר,ימיןמצדבחלונית.2

·Create new OCR project
לצייןתצטרך,בנוסף.המשימההתחלתבעת(OCR) אופטיתוויםזיהוישלחדשפרויקטייווצר,זובאפשרותבחרתאם

עבורשציינתבאפשרויותאושבתוכניתהכלליותבאפשרויות:המסמךעיבודבעתלהשתמשמסמךאפשרויותבאילו
.זוספציפיתמשימה

·Select existing OCR project
.(OCR) אופטיתוויםזיהוישלקייםמפרויקטתמונותתעבדשהמשימהתרצהאםזובאפשרותבחר

·Use current OCR project
.(OCR) אופטיתוויםזיהוישלהנוכחימהפרויקטתמונותתעבדשהמשימהתרצהאםזובאפשרותבחר

:תמונותלקבלכיצדבחר.3

·Open image or PDF
אתלצייןתצטרך,כזהבמקרה) מסוימתמתיקייהPDF מסמכיאותמונותתעבדשהמשימהתרצהאםזובאפשרותבחר
.(התיקייהשם

·Scan
.(הנוכחיותהסריקהבהגדרותשימושייעשה) עמודיםלסרוקבכוונתךאםזובאפשרותבחר
:לבשים

a.בפקודהבחרתיותרמוקדםאםאופציונלישלבהואזהשלבSelect existing OCR projectאוUse
current OCR project.

b.אופטיתוויםזיהוישללפרויקטנוספותהתמונותאם (OCR)יעובדוהחדשותהתמונותרק,תמונותמכילשכבר.

c.אופטיתוויםזיהוישלפרויקטאם (OCR)שכברמסוימיםועמודיםזוהושכברמסוימיםעמודיםמכיללעיבודהמיועד
.יזוהונותחושכברוהעמודים,שוביעובדולאהמזוהיםהעמודים,נותחו

:זהלשלבתצורהוקבעבתמונותאזוריםלזהותכדיAnalyzeהשלבאתהוסף.4

·Analyze the layout automatically
 ABBYY FineReaderשלהםלתוכןבהתאםהאזוריםאתויזהה,התמונותאתינתח.

·Draw areas manually
 ABBYY FineReaderהמתאימיםהאזוריםאתידניתלשרטטממךיבקש.

·Use an area template
לבחוראותבניתלצייןתצטרך.המסמךאתמנתחתכשהתוכניתקיימתאזורתבניתבלהשתמשתרצהאםזובאפשרותבחר

גדולמספרמעבדאתהאםבדףעיין,נוספיםלפרטים.מתחילהשהמשימהפעםבכלתבניתלבחורממךתבקששהתוכנית
.זההפריסהעםמסמכיםשל
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שבחרת(OCR) האופטיהתוויםזיהויבאפשרויותתשתמשהתוכנית.התמונותאתלזהותתרצהאםOCRהשלבאתהוסף.5
.OCR projectבשלב

.אוטומטיבאופןיתווסףAnalyzeהשלב,OCRהשלבאתמוסיףאתהכאשר

אלקטרוניבדוארהתמונותאתאוהטקסטאתלשלוח,המזוהההטקסטאתלבחירתךבתבניתלשמורכדיOCRהשלבאתהוסף.6
:מרוביםשמירהשלבילכלולעשויהמשימה.(OCR) אופטיתוויםזיהוישלהפרויקטשלעותקליצוראו

·Save document
.הקובץאתלשמוריששבההתיקייהואתהקובץאפשרויותאת,שלוהתבניתאת,הקובץשםאתלצייןניתןכאן

Create a time-stampedבאפשרותבחר,מתחילהשמשימהפעםבכלחדשהתיקייהמציוןלהימנעכדי
subfolder.

·Send document
.הנוצרהמסמךאתלפתוחתרצהשבאמצעותוהיישוםאתלבחורניתןכאן

·E-mail document
לשלוחיששאליההאלקטרוניהדוארכתובתואתהקובץאפשרויותאת,שלוהתבניתאת,הקובץשםאתלצייןניתןכאן
.הקובץאת

·Save images
.התמונהקובץאתלשמוריששבההתיקייהואתהקובץאפשרויותאת,שלוהתבניתאת,הקובץשםאתלצייןניתןכאן

רקישים) Save as one multi-page image fileבאפשרותבחר,אחדבקובץהתמונותכלאתלשמורכדי
.(DCX-וTIFF, PDF, JB2, JBIG2 בתבניתלתמונות

·E-mail images
לשלוחיששאליההאלקטרוניהדוארכתובתואתהקובץאפשרויותאת,שלוהתבניתאת,הקובץשםאתלצייןניתןכאן
.התמונהקובץאת

·Save OCR project
.(OCR) אופטיתוויםזיהוישלהפרויקטאתלשמוריששבההתיקייהאתלצייןניתןכאן
המצוינותהכלליותהאפשרויותביןלבחורניתן.התוצאותאתלשמורכדילהשתמשהתוכניתעלאפשרויותבאילוציין

.זוספציפיתמשימהעבורשציינתהאפשרויותלביןהשמירהבעתבתוכנית

. הלחצןעללחיצהידי-עלמהמשימהנחוציםלאשלביםהסר.7
יוסרOCRהשלב,Analyzeהשלבאתתסיראם,לדוגמה.אחרשלבשלהסרהגםתגרוםאחדשלבשלהסרה,לפעמים

.תמונהלנתחמבלי(OCR) אופטיתוויםזיהוילבצעניתןשלאמשום,כןגם

.Finishעללחץ,הנדרשיםהשלביםכלאתשתגדירלאחר.8

.Tasksבחלוןתופיעשתיווצרהחדשההמשימה

שםוציין,Automated Tasksשיח-הדותיבתשלהעליוןבחלקהכליםבסרגלExportעללחץ,אוטומטיתמשימהלשמורכדי
.המשימהעבורותיקייה

אתובחר,Automated TasksשלהעליוןבחלקהכליםבסרגלImportעללחץ,בעברשנוצרהאוטומטיתמשימהלטעוןכדי
.לייבאשברצונךהמשימהשלהקובץ
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ABBYY Hot Folder

http://www.ABBYY.com/FineReader(:גםראה.BBYY FineReader 14שלמסוימותבגרסאותזמיןלא)

 ABBYY FineReaderאתכוללABBYY Hot Folder,באוטומטילעיבודתמונותעםתיקייהלבחורלךשמאפשרתזמוןסוכן-
ABBYY FineReader.שכךתזמוןליצורניתן-ABBYY FineReaderבלילהלמשל,בשימושאינושלךכשהמחשבמסמכיםיעבד.

האופטיהתוויםזיהוי,ונההתמפתיחתאפשרויותאתוציין,זותיקייהעבורעיבודמשימתצור,אוטומטיבאופןבתיקייהתמונותלעבדכדי
(OCR)שבההתכיפותאתגםלצייןעליך.והשמירה ABBYY FineReaderזמןבמרווחי) בתיקייהחדשותתמונותישאםלבדוקאמור
.המשימהשלההתחלהזמןאתולהגדיר(בלבדאחתפעםאוקבועים

.לחשבוןולהתחברהמחשבאתלהפעיליש,יתחילושהמשימותכדי

ABBYY Hot Folder תקנתה

רכיבאתלהתקיןשלאבחרת, שלאישיתמותאמתהתקנהבמהלך,אם. עםביחדבמחשבמותקןABBYY Hot Folder ,מחדלכבברירת
ABBYY Hot Folder,שלהלןההוראותביצועידי-עליותרמאוחראותולהתקיןבאפשרותך.

:ABBYY Hot Folder אתלהתקיןכדי

.הבקרהלוחעללחץמכןולאחר,הבקרהלוח-בהתחלההלחצןעללחץ.1

.ותכונותתוכניותעללחץ.2

< התחלהעללחץ,Windows 10-במשתמשאתהאם Settings >ותכונותיישומים< מערכת.

.Changeעלולחץ,המותקנותהתוכניותמרשימתאתבחר.3

ABBYY Hot Folderהפריטאתבחר,מותאמתהתקנהשיח-הדובתיבת.4 .

.ההתקנהבאשףלהוראותבהתאםפעל.5

ABBYY Hot Folder הפעלת

:ABBYY Hot Folder אתלהפעילכדי

< < התוכניותכל< התחלה) ABBYY Hot Folderעללחץמכןולאחר, <התחלהעללחץ· ABBYY Hot
Folder,במשתמשאתהאם-Windows 10).לחלופין,

,לחלופין.Hot Folderעללחץמכןולאחר,-בלחץ·

.(לפחותאחתמשימהשתגדירלאחריופיעזהסמל) Windows שלהמשימותבשורתהסמלעללחץ·

.ייפתחשלוהראשיהחלון,ABBYY Hot Folderאתתפעילכאשר

.דוחותלהציגוכדיבעיבודלהתחילכדי,משימותולמחוקלהעתיק,להגדירכדיהחלוןשלהעליוןבחלקהכליםסרגלבלחצניהשתמש
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וזמןמצבה,שלהלתיקייההמלאהנתיבמוצגיםמשימהלכל.ABBYY Hot Folderשלהראשיבחלוןמוצגותהמוגדרותהמשימות
.העיבודשלהבאהההפעלה

:הבאיםמהמצביםאחדלקבליכולההמשימה

מצב תיאור

Running... .בתיקייההתמונותשלעיבודכעתמתבצע

Scheduled זמן.ההתחלהבזמן,בלבדאחתפעםתמונותHot Folder-בלחפשבחרת
.Next Start Timeבעמודהמצויןההתחלה

Watching... בעמודהמצויןההתחלהזמן.ושובשובתמונותHot Folder-בלחפשבחרת
Next Start Time.

Stopped .המשתמשידי-עלהושהההעיבוד

Completed .הושלםהעיבוד

Error (see log) השגיאהטקסטאתלמצואניתן.זובתיקייהתמונותעיבודבעתשגיאהאירעה
שבההתיקייהאתבחר,לשגיאההגורםאתלבררכדי.המשימהביומןהמלא
.הכליםבסרגליומןהצגתהלחצןעלולחץ,שגיאהאירעה

:עתידילשימושמשימותלשמורניתן

< עללחץ.1 Export....

.אותהלאחסןיששבההתיקייהואתהמשימהשםאתציין,שתיפתחשיח-הדובתיבת.2

.שמירהעללחץ.3

:בעברשנשמרהמשימהלטעוןכדי

< עללחץ.1 Import....

.Openהאפשרותעלולחץ,משימהבחר,שתיפתחשיח-הדובתיבת.2



ABBYY® FineReader 14
במדריך למשתמש 

135

:חדשהמשימהליצורכדי

.חדשהלחצןעללחץ,ABBYY Hot Folder שלהכליםבסרגל.1

.המשימהעבורשםהקלד,Task nameבשדה.2

:המשימהעבורתזמוןציין.3

·Run once (שתצייןבמועדאחתפעםתפעלהמשימה)

·Recurring (שתצייןבמועדבחודשפעםאובשבועפעם,ביוםפעם,דקהכלתפעלהמשימה).

.לעיבודהתמונותאתמכיליםאשר(OCR) אופטיתוויםזיהוישלהפרויקטאתאוהתיקייהאתציין.4

·File from folderרשתובתיקיותמקומיותבתיקיותתמונותלעבדלךמאפשר.

·File from FTPבשרתבתיקיותתמונותלעבדלךמאפשר FTP.
Password-וUser nameבשדותאותםהזן,FTP תיקייתאללגשתכדיובססמהמשתמשבשםצורךישאם

.Anonymous userבאפשרותבחר,ובססמהמשתמשבשםצורךאיןאם.בהתאמה

·File from Outlookשלךהדוארבתיבתתמונותלעבדלךמאפשר.

·OCR projectאופטיתוויםזיהוישלבפרויקטהמאוחסנותתמונותפותח (OCR).
(OCR).אופטיתוויםזיהוילפניבחשבוןלהביאשישמסמךתכונותבדףעיין,מסמךצבעיעלנוסףלמידע

.מקורייםקבציםלהעביראולמחוק,לשמורישהאםציין,Original filesהאפשרותתחת

.(OCR) האופטיהתוויםוזיהויהמסמךניתוחאפשרויותאתהגדר,Analyze and recognize imagesבשלב.5

.לזיהויהטקסטיםשפתאתבחר,Document languageהנפתחתמהרשימה·
.(OCR) אופטיתוויםלזיהויאחתמשפהיותרלבחורניתן

לבצעישהאםאומסמךלנתחאולזהותישהאםציין,Document processing settingsהאפשרותתחת·
תמונהולעיבוד(OCR) אופטיתוויםלזיהוינוספותאפשרויותציין,לצורךבהתאם.שלוהעמודלתמונותמקדיםעיבוד
.בהתאמה...Preprocessing Optionsעלאו...Recognition Optionsעלבלחיצהמקדים

.זהלצורךאזורבתבניתלהשתמשאואוטומטיבאופןאזוריםלזהותהתוכניתעלאםציין·

.מסמכיםלשמורישכיצדבחר,Save resultsהנפתחתמהרשימה.6

a.הנפתחתמהרשימהSave as,יעדתבניתבחר.

.נוספותשמירהאפשרויותלצייןברצונךאם...Optionsעללחץ.עצה
.בלבדתמונהשהםPDF למסמכיהתמונותאתלהמירישהאםאובתמונותהטקסטאתלזהותישהאםציין,PDF-בשמירהבעת

b.בשדהFolder,העיבודלאחרמסמכיםלשמוריששבהתיקייהציין.

c.הנפתחתמהרשימהOutput,שמירהשיטתבחר:

·Create a separate document for each file (retains folder hierarchy)לכלנפרדמסמךיוצר
.קובץ

·Create a separate document for each folder (retains folder hierarchy)דאחמסמךיוצר
.מסוימתבתיקייההמאוחסניםהקבציםלכל

·Create one document for all filesהקבציםלכלאחדמסמךיוצר.
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d.בשדהFile name,העיבודלאחרלמסמכיםשיוקצהשםהזן.

.מרובותבתבניותהעיבודתוצאותאתלשמורכדי,מסוימתתיקייהעבורשמירהשלביכמהלצייןניתן.עצה

.Create Taskעללחץ.7

.ABBYY Hot Folder שלהראשיבחלוןתוצגבתצורהשהוגדרההמשימה

.Userprofile%\AppData\Local\ABBYY\FineReader\14.00\HotFolder%-במאוחסניםמשימהקובצי

.לחשבוןולהתחברהמחשבאתלהפעיליש,יתחילושהמשימותכדי

.עללחץ,הושלמהשמשימהפעםבכלהודעהלראותכדי

.Windows שלהמשימותלשורתמעלמוקפץבחלוןתוצגהודעה

משימהמאפיינישינוי

.קיימתמשימהשלמאפייניםלשנותניתן

.לשנותברצונךשלההמאפייניםשאתהמשימהאתהפסק.1

.ABBYY Hot Folder שלהחלוןשלהעליוןבחלקהנמצאהכליםבסרגלModifyהאפשרותעללחץ.2

.Create Taskעלולחץ,הנדרשיםהשינוייםאתבצע.3

עיבודיומן

.הפעולותכלשלמפורטיומןשומרABBYY Hot Folder .שקבעתלהגדרותבהתאםעיבודעוברותHot Folder-בתמונות

:הבאהמידעאתמכילהיומןקובץ

שלהוההגדרותהמשימהשם·

(קיימותאם) ואזהרותשגיאות·

(ודאייםלאתוויםמספר,ואזהרותשגיאותמספר,שעובדוהעמודיםמספר) סטטיסטיקה·

.הכליםבסרגלעללחץ,ביומןרישוםלאפשרכדי

.המזוהההטקסטעםהקבציםאתשמכילההתיקייהבאותהTXT כקובץיישמרהיומן

:יומןלהציגכדי

.לבדוקשברצונךהמשימהאתבחר,ABBYY Hot Folder שלהראשיבחלון.1

.ABBYY Hot Folder שלהחלוןשלהעליוןבחלקהנמצאהכליםבסרגלLogהלחצןעללחץ.2
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ABBYY Compare Documents עםהיכרות

ABBYY Compare Documentsזהותאינןהתבניותאםגם,המסמךאותושלגרסאותשתיביןלהשוותלךמאפשר.

ABBYY Compare Documentsלפרסםאושגויהגרסהעללחתוםממךלמנועכדי,רצויים-בלתישינוייםבמהירותלזהותלךיעזור
.אותה

עיקריותתכונות

סריקה,שלוPDF-הלגרסתMicrosoft Word מסמךלהשוותניתן.זהותלאשלהםהתבניותאםגם,מסמכיםהשוואת·
.ABBYY FineReader 14 ידי-עלהנתמכותתבניותשלאחרשילובוכלשלהODT-הלגרסת

בשתיהתואםהקטעאתמיידיבאופןתדגישהתוצאותבחלוניתהבדלעללחיצה.זהלצדזה,נוחהבתצוגהההבדליםבחינת·
.הגרסאות

,בגופנים,בעיצובשולייםמהבדליםתתעלםהמערכת.שנערךאושנוסף,שנמחקטקסטכגון,בלבדמשמעותייםשינוייםהצגת·
.ובכרטיסיותברווחים

.בהערהומלווהמודגשהבדלכשכל,מבוארPDF כמסמךאוהבדלכדוחהשוואהתוצאותשמירת·

הפרקתוכן

ABBYY Compare Documentsהפעלת·

מסמכיםהשוואת·

הראשיהחלון·

השוואהתוצאותשיפור·

השוואהתוצאותהצגת·

השוואהתוצאותשמירת·

ABBYY Compare Documents הפעלת

:ABBYY Compare Documents להפעלתרבותדרכיםותקיימ

ABBYY CompareפתיחתהמשימהעללחץמכןולאחרCompare,הכרטיסייהעללחץNew Task,החלוןאתפתח·
Documents.

< Toolsעללחץ,New Taskבחלון· Compare Documents.

< < לההתחעללחץ· ABBYY Compare Documents. (ב-Windows 10,לחץמכןולאחר,התחלהעללחץ
< < התוכניותכלעל ABBYY Compare Documents.)

Compare Documents>Tools.עלולחץ,PDFעורךאתפתח·

Compare Documents>Tools.עלולחץEditorOCR,אתפתח·

:ABBYY Compare Documents-במסמךלפתיחתנוספותדרכיםכמהקיימות

.הראשיהכליםבסרגלהלחצןעללחץ,PDF בעורך·
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< Fileעללחץ,PDF בעורך· Compare Document....

זהמסמךשלאחרתגרסהלפתוחתצטרךמכןחרלא.ABBYY Compare Documents-בייפתחPDF בעורךהפתוחהמסמך
.השתייםביןלהשוותכדי

.הקיצורבתפריט...Compare withעלולחץ,קובץעלהימניהלחצןעםלחץ-Windows Explorer,ב·

...Compare documentsעלולחץ,מהםאחדעלהימניהלחצןעםלחץ,קבציםשניבחר,Windows Explorer-ב·
.הקיצורבתפריט

ABBYY Compare Documentsגםראה.שלמסוימותבגרסאותזמיןלאhttp://www.ABBYY.com/FineReader:

מסמכיםהשוואת

:יםהבאהשלביםאתבצע,מסמךשלגרסאותשתילהשוותכדי

.ABBYY Compare Documents אתהפעל.1

ABBYY Compare Documents.הפעלת:גםראה

.הנתמכותמהתבניותבאחתלהיותחייביםהמסמכים-.ABBYY Compare Documentsבהמסמכיםאתפתח.2
:הבאיםהשלביםאתבצע,מסמךלפתוחכדי

.התצוגהאזורימשנילאחדמסמךושחררגרור·

.הקובץמיקוםאלודפדף,התצוגהבאזורכלשהובמקוםלחץ·

.הרצויהמסמךאלודפדף,התצוגהאזורשלהכליםבסרגלהלחצןעללחץ·

< Fileעללחץמכןולאחר,התצוגהמאזוריאחדעללחץ· Open Document....
.Alt+1/Alt+2עלאוCtrl+Tabעלהקשהידי-עלהתצוגהאזוריביןלהחליףניתן

·ABBYY Compare Documentsלאחרונההשוואהביניהםשנערכהמסמכיםצמדיזוכר.

אזורשלהעליוןבחלקהנפתחתמהרשימהאותובחר,לאחרונההשוואהלושנערכהמהמסמכיםאחדאתלפתוחכדי·
.התצוגה

מסמכיםצמדובחר,אחרונותהשוואות< Fileעללחץ,לאחרונההשוואהביניהםשנערכהמסמכיםצמדלפתוחכדי·
.מהרשימה
עללחץ:New Taskמהחלוןלאחרונההשוואהביניהםשנערכהמסמכיםצמדלפתוחגםניתן

.Recent Comparisonsתחתמסמכיםצמדבחרמכןולאחר,Compareהכרטיסייה

COMPARE.בכרטיסייהמהרשימההמסמכיםשפתאתבחר.3
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בתפריטמסמכיםהשוואתהפקודהעללחץאו,ביותרהשמאליתבחלוניתהשוואהבכרטיסייהCompareהלחצןעללחץ.4
.השוואה
.ואזהרותלהשוואהעצות,התקדמותמדשיציגחלוןייפתח

:באפשרותך.שזוהוההבדליםאתסקור.5

או,ביותרהשמאליתבחלוניתDIFFERENCESבכרטיסייההבדליםרשימתלהציג·

.במסמךהמודגשיםההבדליםאתלהציג·

:הבאותהדרכיםמשתיבאחתזאתלעשותניתן.ההשוואהתוצאתאתשמור.6

.לשמורשברצונךהמסמךשלבאזורהלחצןעללחץ,כךלשם.בהערותהבדליםעםמבוארPDF קובץשמירת·
.הערותלהםוישמודגשיםהאחרלמסמךביחסההבדליםכלכאשר,PDF כקובץיישמרהמסמך

הלחצןעללחץ,כךלשם.המסמכיםביןההבדליםכלשלרשימההמכילMicrosoft Word מסמךשמירת·
.ביותרהשמאליתבחלוניתDIFFERENCESבכרטיסייה

.השוואהתוצאותשמירת,השוואהתוצאותהצגת:גםראה

הראשיהחלון

.שלוהראשיהחלוןייפתח,ABBYY Compare Documentsאתתפעילכאשר
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.הראשוןהמסמךאתמציג1 תצוגהאזור·

.השניהמסמךאתמציג2 תצוגהאזור·

:המסמכיםהצגתאופןאתלשנותניתן.עצה

.התצוגהגודלרמתאתלאפסכדיCtrl+0עללחץאו,-+Ctrlעלבלחיצהתצוגההקטן,=+Ctrlעלבלחיצהתצוגההגדל·

מעלשנמצאיםהלחצניםובאמצעותהמסמךשלהקיצורשבתפריטהפקודותבאמצעותגםזאתלעשותניתן
.למסמך

< Viewעלבלחיצההתצוגהאזורימראהאתשנה· Split Document Pane Horizontally.אופקיתתפצלזאתפעולה
.לאחרמעליוצגאחדמסמך,כלומר,התצוגהחלוניתאת

.השוואההגדרותמכילהביותרהשמאליתהחלוניתשלCOMPAREהכרטיסייה·

רקתופיעהרשימה) המסמכיםביןהבדליםשלרשימהמכילהביותרהשמאליתהחלוניתשלDIFFERENCESהכרטיסייה·
.(המסמכיםהשוואתלאחר

.השוואהתוצאותהצגתבדףעיין,ביניהםלנווטוכיצדלזהותשניתןההבדליםסוגיעלנוסףלמידע
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השוואהתוצאותשיפור

ABBYY Compare Documentsאלואפשרויותלהגדירכדי.יותרמדויקתמסמךהשוואתלהשגתנוספותאפשרויותכמהמספק,
:הבאותמהאפשרויותבאחתהשתמש

.ביותרהשמאליתבחלוניתCOMPAREהכרטיסייהעללחץ·

.מתקדם<השוואהעללחץ·

COMPAREכרטיסייה
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:הבאותההגדרותאתמכילהזאתכרטיסייה

·Find differences in punctuation
.ובמיקוףבפיסוקהבדליםלזהותכדיזובאפשרותבחר

·Find one-letter differences
.באיותהבדליםלזהותכדיזובאפשרותבחר

מתקדמותאפשרויות

:הבאותהמתקדמותהאפשרויותלרשותך

PDF זיהוימצב·
.PDF מסמכישלמדויקתהשוואהבהשגתקריטיתחשיבותישהמתאיםהזיהויבמצבלבחירה

ABBYY Compare Documentsזיהוימצבישלושהמספק PDF:

oUse Only Text from PDF
הטקסטבשכבתישתמשABBYY Compare Documents .טקסטשכבתעםPDF מסמכיעבורהמחדלברירתמצבזהו

.להשוואה

oAutomatically Choose between OCR and Text from PDF
התוכניתאם.המקוריתהטקסטשכבתשלהאיכותאתיבדוקABBYY Compare Documents ,זהמצבנבחרכאשר
,המסמךאתתזהההיא,לאאם.המקוריתהטקסטבשכבתתשתמשהיא,מספיקטובההמקוריתהטקסטששכבתתקבע

.שתתקבלהטקסטבשכבתזאתבמקוםותשתמש

oUse OCR
.ממסמכיםטקסטלחלץכדיאופטיתוויםבזיהויתשתמשהתוכנית,זהבמצב
.יותרמהימנותיהיוההשוואהתוצאותאבל,זהבמצביותרארוךיהיההמסמכיםביןההשוואהזמן

ידי-עלכללבדרךנוצריםכאלהPDF מסמכי.ותמונותטקסטשכבתשמכיליםPDF למסמכימיועדותאלואפשרויות
לחפששניתןPDF מסמכיכגון,אחריםמסוגיםPDF מסמכישלבמקרה.PDF-ללעריכהניתניםמסמכיםקובצישלהמרה
תמידוהמערכת,(OCR) אופטיתוויםזיהוישלנוספותבאפשרויותצורךאין,בלבדתמונהשהםPDF מסמכיאובהם

.Use OCRבמצבאותםמעבדת

·Find Headers and Footers Automatically
.תחתונותאועליונותכותרותאיןלמסמךאםזואפשרותהשבת

·Reset Advanced Options
.המחדלברירתלהגדרותלחזורכדיזובפקודהבחר

השוואהתוצאותהצגת

.שמאלמצדבחלוניתבנפרדרשומיםגםוהם,הטקסטיםבשנימודגשיםמזההשהתוכניתההבדלים
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ABBYY Compare Documentsהבאיםההבדליםסוגיאתלחפשמסוגל:

·

·

·

כדי.מסמךבכלהטקסטמופיעשבהםהעמודיםמספריאתוכןשנערךאושנוסף,שנמחקטקסטקטעמכילההבדליםברשימתפריטכל
עלולחץאותובחראו,הקיצורבתפריטCopy Differenceהאפשרותעלולחץ,הימניהלחצןעםעליולחץ,ללוחההבדלאתלהעתיק

Edit > Copy Difference.

.ביותרהשמאליתבחלוניתיופיעוהקטעשלהחדשההגרסהוגםהישנההגרסהגם,נערךמסויםטקסטקטעאם

:מיקומיםבשנימופיעשזוהוההבדליםמספר

:המסמכיםהשוואתלאחרהתצוגהאזורשלהעליוןבחלקשמופיעהאדוםבסרגל·

:ביותרהשמאליתהחלוניתשלDIFFERENCESהכרטיסייהשלהכותרתליד· .

.זהלצדזההמסמכיםבשנייוצגהשונההטקסט,DIFFERENCESבכרטיסייההבדלכשתבחר

:הבאותמהאפשרויותבאחתהשתמש,ההבדליםביןלנווטכדי

.המסמכיםמשניבאחדהבדלעללחץ·
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.ימינהחץ/+Ctrlשמאלהחץ:+Ctrlמקשיםקיצוריבהשתמש·

.DIFFERENCESבכרטיסייה-ובלחצניםהשתמש·

.Previous DifferenceאוNext Differenceעללחץמכןולאחר,השוואהעללחץ·

.זהלצדזהבתצוגההשינוייםאתלראותכדיזמנית-בוהגרסאותשתיאתלגלולגםניתן
או,זמנית-בוגלילההפריטאתונקה,View-בFit to Widthעללחץ,אותהלהשביתכדי.זמנית-בוגלילהמופעלת,מחדלכברירת

.המסמכיםלאחדמעלהלחצןעללחץאו,הקיצורבתפריטזמנית-בוגלילההאפשרותאתוהשבת,מסמךעלהימניהלחצןעםלחץ

הבדליםקיבוץ

ABBYY Compare Documentsמשמעותיותהתאמות-באיולהתמקדשולייםמשינוייםלהתעלםשניתןכך,שזוהוהבדליםמקבץ.

:קבוצותמשלושבאחתיוצבושזוהוההבדלים

הטקסטגוף·
.המסמכיםשנישלהטקסטבגוףהמשמעותייםההבדליםאתמכילהזוקבוצה

ותחתונותעליונותכותרות·
.(עמודיםבמספריהבדלים,לדוגמה) המסמכיםשנישלוהתחתונותהעליונותבכותרותההבדליםאתמכילהזוקבוצה

מספור·
.רשימותשלבמספורהבדלים,לדוגמה,המסמכיםבשניהכלוליםבמספריםההבדליםאתמכילהזוקבוצה

.ביותרהשמאליתבחלוניתDIFFERENCESבכרטיסייההלחצןעללחץ,ההבדליםקיבוץאתלהשביתכדי

:הבאותמהאפשרויותבאחתהשתמש,מהרשימההבדללהסירכדי

.DIFFERENCESבכרטיסייההלחצןעללחץ·

.הקיצורבתפריטIgnore Differenceעלולחץ,ההבדלעלהימניהלחצןעםלחץ·

.Ctrlהמקשעלממושכתלחיצהכדיתוךאותםבחר,זמנית-בוהבדליםכמהלהסירכדי

.ההשוואהבדוחיוצגולאמהרשימהשתסירההבדלים

השוואהתוצאותשמירת

:ABBYY Compare Documents-בהבדליםלשמירתדרכיםשתיקיימות

:הבאותמהאפשרויותאחתבצע,מבוארPDF במסמךכהערותהשוואהתוצאותלשמורכדי.1

< Fileעללחץמכןולאחר,לשמורשברצונךהמסמךעללחץ· Save Document with Differences as PDF....

.לשמורשברצונךלמסמךמעלשנמצאהכליםבסרגלהלחצןעללחץ·

הבאותמהאפשרויותאחתבצע,Microsoft Word-בכטבלההשוואהתוצאותלשמורכדי.2

< Fileעללחץ· Save Differences to File....

.DIFFERENCESבכרטיסייההלחצןעללחץ·
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ABBYY Screenshot Reader

ABBYY Screenshot Readerמהמסךטקסטוללכידתמסךצילומיליצירת,לשימושקליישוםהוא.

:ABBYY Screenshot Reader תכונות

מסךצילומייצירת·

לעריכהניתןלטקסטמסךצילומיהפיכת·

ABBYY מבית(OCR) אופטיתוויםזיהויטכנולוגייתשלהיתרונותכל·

בהםולזהותמסךצילומילצלםכדימומחהלהיותצורךשאיןכך,ואינטואיטיביפשוטממשקישABBYY Screenshot Reader-ל
ולשמורהמסךצילוםאתלזהותתוכלמכןלאחר."לצלם" שברצונךבמקטעהמחשבבמסךובחר,שהואיישוםכלשלחלוןכלפתח.טקסט
.המזוהההטקסטואתהתמונהאת

 ABBYY Screenshot Readerמביתמסוימיםמוצריםשלרשומיםלמשתמשיםזמין ABBYY.שלהעותקרישוםאופןעללפרטים
ABBYY FineReader 14,רישוםבדףעיין.ABBYY FineReader

ABBYY Screenshot Readerשלוהפעלההתקנה·

טקסטוזיהוימסךצילומייצירת·

נוספותותאפשרוי·

עצות·

ABBYY Screenshot Reader שלוהפעלההתקנה

. עםיחדשלךבמחשבמותקןABBYY Screenshot Reader ,מחדלכבברירת

.המשימותבשורתABBYY Screenshot Reader שלהסמלעללחץ,ABBYY Screenshot Reader אתלהפעילכדי

:ABBYY Screenshot Reader להפעלתנוספותדרכיםכמהקיימות

.ToolsבתפריטScreenshot Readerעלולחץ,ABBYY FineReader 14 שלNew Taskהחלוןאתפתח·

.ToolsבתפריטScreenshot Readerעלולחץ,PDF עורךאתפתח·

.ToolsבתפריטScreenshot Readerעלולחץ,(OCR) האופטיהתוויםזיהויעורךאתפתח·

< עללחץמכןולאחר,התחלההלחצןעללחץ,Microsoft Windows-ב· ABBYY Screenshot Readerבתפריט

< < התוכניותכלעללחץמכןולאחר,הלחצןעללחץ,Windows 10-במשתמשאתהאם.התחלהה ABBYY
Screenshot Readerהתחלההבתפריט.

טקסטוזיהוימסךצילומייצירת

ABBYY Screenshot Readerללוחאותםלהעתיק,בקובץאותםולשמורהמחשבבמסךנבחריםאזוריםשלמסךצילומיליצורמסוגל
(OCR).אופטיתוויםזיהויעורךאלאותםלשלוחאו

.המחשבבמסךיופיעABBYY Screenshot Readerהחלון,ABBYY Screenshot Reader אתתפעילכאשר
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מסךאזורישלמסךצילומישליצירהלצורך,המחשבבמסךוטבלאותטקסטלזיהויכליםמכילABBYY Screenshot Readerהחלון
.היישוםולהגדרתנבחרים

:טקסטקטעלזהותאומסךצילוםליצורכדי

.לכידההנפתחתמהרשימהמסךלכידתשיטתבחר.1

·Area
.ללכידהאזורלבחורלךמאפשר

·Window
.(כליםסרגלאוחלוןשלחלק,חלון,לדוגמה) המסךשלספציפיחלקלוכד

·Screen
.במלואוהמסךאתלוכד

·Timed Screen
.שניותחמששלהשהיהלאחרבמלואוהמסךאתלוכד

.שפההנפתחתמהרשימהלזהותשברצונךהטקסטשפתאתבחר.2

.המזוהההטקסטאתאוהתמונהאתלשלוחברצונךשאליוהיישוםאתבחר,שליחההנפתחתברשימה.3
:המסךוצילומיהטקסט

,Text to Clipboardבאפשרויותבוחרכשאתה) הלוחאליועתקו· Table to ClipboardאוImage to
Clipboardשליחההנפתחתמהרשימה).

Table to MicrosoftאוText to Microsoft Word [1]באפשרויותבוחרכשאתה) חדשבמסמךיוצבו·
Excel [2]שליחההנפתחתמהרשימה).

,Text to Fileבאפשרויותבוחרכשאתה) כקובץיישמרו· Table to FileאוImage to Fileהנפתחתמהרשימה
.הקובץותבניתשםאתלצייןעליךויהיה,תיפתחSave Asשיח-הדותיבת.(שליחה

מהרשימהImage to OCR Editor [3]באפשרותבוחרכשאתה)  של(OCR) אופטיתוויםזיהויבעורךייפתחו·
.תמונותוגםטקסטגםמכילהמסךאזוראםזובאפשרותבחר.(שליחההנפתחת

הנפתחתמהרשימהImage to E-mailבאפשרותבוחרכשאתה(bmp*.כקובץחדשהאלקטרונידוארלהודעתיצורפו·
.(שליחה

:נדרשזהפריטעבור
[1] Microsoft Word
[2] Microsoft Excel

[3]  ABBYY FineReader 14
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.הלחצןעללחץ.4
לךהמאפשרלכידהכלישיופיעאו,אוטומטיבאופןייווצרהמסךצילום,'מסךצילום' שלברשימהשבחרתלפריטבהתאם
:הרצויהאזוראתלבחור

.במסךאזורייבחר,לכידההנפתחתמהרשימהAreaבאפשרותבחרתאם·

העכברשלהשמאליהלחצןהחזקתכדיתוךאותווגרור,גבולעלהעכברמצביעאתמקם,האזורגבולותאתלכוונןכדי·
האזורבחירתלאחר.לחוץהעכברשלהשמאליהלחצןהחזקתכדיתוךאותווהזז,האזוראתבחר,אזורלהזיזכדי.לחוץ
.Captureהלחצןעללחץ,הרצוי

שתופיעולאחר,הרצוילאזורמעלהעכברמצביעאתמקם,לכידההנפתחתמהרשימהWindowבאפשרותבחרתאם·
.העכברשלהשמאליהלחצןעללחץ,צבעוניתמסגרת

קלטשוםללאייווצרהמסךצילום,לכידההנפתחתמהרשימהTimed ScreenאוScreenבאפשרויותבחרתאם·
.נוסף

.הערות

.העכברשלהימניהלחצןעללחץאו,Escהמקשעללחץ,מסךלכידתלבטלכדי.1

.Escהמקשעללחץאו,Stopהלחצןעללחץ,זיהוילבטלכדי.2

נוספותאפשרויות

מכןולאחר,המשימותבשורתABBYY Screenshot Reader שלהסמלעלהימניהלחצןעםלחץ,נוספותאפשרויותלבחורכדי
:זמינותהבאותהאפשרויות.'אפשרויות' עללחץ

·Always on Top
.יישומיםביןמעברבעתהאחריםהחלונותלכלמעלABBYY Screenshot Reader שלהכליםסרגלאתמשאיר

·Run at Startup
.שלךהמחשבאתמפעילשאתהפעםבכלABBYY Screenshot Reader אתמפעיל

·Enable Sounds
.ללוחמסךאזורמעתיקABBYY Screenshot Reader כאשרצלילהודעותמנגן

עצות

שפותבכמההכתוביםטקסטיםעםעבודה.1
הנפתחתמהרשימהשבחרתשהשפהודא,הזיהויבתהליךשתתחיללפני.אחתבשפהכולוהכתובטקסטקטעבחר

Languageהנכונההשפהאתבחר,לאאם.הטקסטשבקטעלשפהזהה.

ובחר,Languageהנפתחתמהרשימה...More languagesבאפשרותבחר,ברשימהמופיעהלאהרצויההשפהאם.2
.שתיפתחשיח-הדובתיבתהרצויהבשפה
:הזמינותהשפותברשימתהרצויההשפהאתלמצואתצליחלאאם

·ABBYY Screenshot Readerבאתרבקר,נתמכותשפותשלמלאהלרשימה.זובשפהתומךלא
.http://www.abbyy.comהיישוםשלשונותבמהדורותלהשתנותעשויההנתמכותהשפותרשימת.
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:(OCR) אופטיתוויםלזיהוישפותלהתקיןכדי.תאישיבהתאמההתקנהבמהלךהושבתהזוששפהייתכן·

a.הבקרהלוח< התחלהעלבלחיצההבקרהלוחאתפתח.

b.תוכניותשלהסרהאוהוספההפריטעללחץ,הבקרהלוחבחלון.

< מערכת< Settingsעללחץמכןולאחר,הלחצןעללחץ,Windows 10-במשתמשאתהאם
.ותכונותיישומים

c.הלחצןעלולחץ,המותקנותהתוכנותמרשימתאתבחרChange.

d.מותאמתהתקנהשיח-הדובתיבתרצויותשפותבחר.

e.ההתקנהבתוכניתשבמסךלהוראותבהתאםפעל.

:תמונותוגםטקסטגםמכילשנבחרהאזוראם.3
אופטיתוויםזיהוישללפרויקטיתווסףהמסךצילום.Image to OCR Editorעללחץ,שליחההנפתחתברשימה
(OCR)אופטיתוויםזיהויבעורך (OCR)של FineReader 14,התוויםזיהויעורךאם.אותוולזהותלעבדניתןשבו
חדשפרויקטייווצר,לאאם.(OCR) האופטיהתוויםזיהוישלהנוכחילפרויקטתתווסףהתמונה,פתוחכבר(OCR) האופטי

.החדשלפרויקטתתווסףוהתמונה,(OCR) אופטיתוויםזיהוישל
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הפניה

.נפוצותשאלותלכמהתשובותמספקזהפרק

הפרקתוכן

PDFמסמכישלסוגים·

לסריקהעצות·

מסמכיםצילום·

'אפשרויות'שיח-הדותיבת·

תבניתהגדרות·

ומסמך(OCR)אופטיתוויםזיהוישללהשוואהנתמכותשפות·

תנתמכומסמךתבניות·

(OCR)אופטיתוויםזיהוילפניבחשבוןלהביאשישמסמךתכונות·

תמונהעיבודאפשרויות·

(OCR)אופטיתוויםזיהויאפשרויות·

נוספותושפותעבריתעםעבודה·

נתמכותממשקשפות·

בייטסובמספריבחותמותנוכחייםושעהתאריך·

נתמכותבשפותטקסטיםשלנכונהלתצוגההנדרשיםגופנים·

רגיליםביטויים·

PDF מסמכישלסוגים

אחריםובמסמכים,להעתיקשניתןטקסטומכיליםחיפושמאפשריםPDF מסמכי.נוצרהואשבהבתוכניתתלויותPDF מסמךשלהתכונות
.PDF מסמכישלסוגיםשלושהקיימים.ABBYY FineReader כמומיוחדיםביישומיםהמסמךפתיחתלאחררקזאתלעשותניתן

בלבדתמונהשהםPDF מסמכי

שכבתלהםואין,בלבדהעמודיםשלהתמונותאתמכיליםהם.מודפסיםמסמכיםשלמסריקותנוצריםבלבדתמונהשהםPDF מסמכי
.PDF להצגתביישומיםמכיליםשהםהטקסטאתלסמןאולשנותניתןולא,בלבדתמונהשהםPDF במסמכילחפשניתןלא.טקסט

חיפושמאפשרוכך,בלבדתמונהשהםבמסמכיםזמניתטקסטשכבתשיוצר(OCR),אופטיתוויםזיהוישלמיוחדרקעתהליךבמשתמש
בטקסטחיפושלבצעיהיהשניתןכך,במסמךזאתטקסטשכבתלשמורמאפשר,בנוסף.עמודתמונותשלעריכהואפילוטקסטשלוהעתקה
.PDFהגדרות:גםראה.אחריםליישומיםאותוולהעתיקהמסמך

לחיפושניתניםPDF מסמכי

בדרךנוצריםזהמסוגמסמכים.מתחתיהםהמוצבתנראיתבלתיטקסטשכבתעםומעמודיםמתמונותמורכביםלחיפושניתניםPDF מסמכי
.טקסטבשכבתהמזוהההטקסטושמירתהמסמךזיהוי,ניירמסמךסריקתידי-עלכלל
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.בהלהשתמששניתןטקסטשכבתמכילהואאםלקבועכדיהמסמךאתתנתחהתוכנית-,ABBYY FineReaderבPDFמסמךפתיחתבעת
יישוםבכלהטקסטאתולהעתיקהמסמךבטקסטלחפשיהיהניתן,טקסטשכבתקיימתאם(OCR).אופטיתוויםזיהויאפשרויות:גםראה

PDF.ליישומיבניגוד PDFאחרים, ABBYY FineReaderבמסמכיהטקסטאתלערוךגםלךמאפשר PDFלחיפושניתנים.

:ידי-עללחיפושניתניםPDF מסמכיליצורניתן,ABBYY FineReader-ב

.בלבדתמונהשהואPDFלמסמךטקסטשכבתהוספת.1

Text under the pageהאפשרותאתהפעל,כךלשם.בהלחפששניתןPDF לתבניתתמונהוקובציPDF מסמכיהמרת.2
imageהאפשרויותבקבוצתSearchable PDF settingsתבניתבהגדרותשנמצאתPDF.הגדרות:גםראהPDF.

אחריםביישומיםשנוצרוPDF מסמכי

טקסטשכבתמכיליםזהמסוגמסמכים.(DOCX כגון) לעריכההניתנותתבניותבמגווןממסמכיםלחיפושניתניםPDF מסמכיליצורניתן
שלאבתנאי,שלהםהתמונותואתהטקסטאתולערוךלהעתיקוניתן,אלהבמסמכיםלחפשניתן.עמודתמונותמכיליםלאהםאך,ותמונות
.(הססמהאתיודעשהמשתמשאו) אלופעולותלביצועססמההזנתנדרשת

:ידי-עלזהמסוגPDF מסמכיליצורניתן

.PDF-כושמירתונוצרהואשבהבתוכניתלעריכהניתןמסמךפתיחת.1

בהגדרות) ABBYY FineReader באמצעותPDF שלזהלסוגאחרתבתבניתמסמךאוPDF מסמךשלאחרסוגהמרת.2
Searchable PDF settings.(האפשרויותבקבוצתonlyText and picturesהאפשרותאתהפעל,PDFתבנית
.PDFהגדרות:גםראה

.ויזואליתמבחינהמהמקורשונהלהיותעשויהואאך,אחריםמסוגיםPDF מסמכימאשרשנוצרהמסמךאתלערוךיותרקליהיה
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לסריקהעצות

.ABBYY FineReader-ב'סריקה' שיח-הדובתיבתהסריקההגדרותאתלהגדירניתן

.אותווהפעל,למחשבכראוימחוברשהסורקודא·
שישסורקיםקיימים.מותקנתהסורקעםשהגיעהשהתוכנהודא.כראויומוגדרמותקןשהואלוודאכדיהסורקשלבתיעודעיין

.מחובריםהםשאליוהמחשבהפעלתלפנילהפעיל

שהםוודא,הסורקעלמטהכלפיפוניםכשהםהמסמכיםאתהצב.האפשרככלישרמוצביםבסורקשהעמודיםלוודאנסה·
.משובשתלהמרהלהובילעלולותמוטותתמונות.כראוימיושרים

התוצאותלקבלת300dpiשלוברזולוציה'אפורגווני' במצבהשתמש,רגילהבמדפסתשהודפסומסמכיםלסרוקברצונךאם·
.ביותרהטובות
באיכותלפגועעלולהלקויהתמונהאיכות.המסמךלסריקתהמשמשותובהגדרותהמודפסהמסמךבאיכותתלויההזיהויאיכות
.שלךלמסמךהמתאימיםסריקהפרמטרילבחורהקפד.ההמרה

:הסריקהממשקלפתיחתדרכיםכמהקיימות

אחרתמשימהעלאוScan to OCR Editorעללחץמכןולאחר,Scanהכרטיסייהעללחץ,New Taskהמסךאתפתח·
.זובכרטיסייה

.הראשיהכליםבסרגלScanהלחצןעללחץ,OCR Editorב·

...Add from Scannerעללחץמכןולאחר,הראשיהכליםבסרגלהלחצןעללחץ,PDF בעורך·
.למטהשמוצגבתפריט
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:הבאותהסורקהגדרותאתלצייןניתן

Color mode
.לבן-שחוראו[(OCR) אופטיתוויםלזיהויביותרהטובהמצב] אפורגווני,צבעים:הסריקהמצבאתלבחורלךמאפשר

Brightness
.הסריקהבהירותאתמשנה

ABBYY FineReaderאתלכוונןגםשתצטרךייתכן.מדיגבוההאומדינמוכהבהירותההגדרתאםהסריקהבמהלךאזהרההודעתיציג
.'לבן-שחור' במצבסריקהבעתהבהירותהגדרת

.היטבפועלת50% ההגדרה,המקריםברוב

.שלהלןהטבלהבאמצעותבעיותפתור,"עבים" או"מעורפלים" תוויםמדייותרמכילהשמתקבלתהתמונהאם

בתמונהפגם המלצות

.טקסטלזיהוימתאימהזותמונה

ומעורפליםמאודדקיםהתווים

.יותרכההתמונהשתתקבלכדיהבהירותאתהנמך·

מותאמתהבהירות,זהבמצב) 'אפורגווני' הסריקהבמצבהשתמש·
.(אוטומטיבאופן

יחדדבוקיםוהםמאודעביםהתווים

.יותרבהירהתמונהשתתקבלכדיהבהירותאתהגבר·

מותאמתהבהירות,זהבמצב) 'אפורגווני' הסריקהבמצבהשתמש·
.(אוטומטיבאופן

Scanning resolution
.הסריקהרזולוצייתאתמשנה

.ההמרהבאיכותלפגועעלולהלקויהתמונהאיכות.המסמךתמונתשלברזולוציהתלויההזיהויאיכות

dpi.300שלברזולוציהמסמכיםלסרוקממליציםאנו

.זהותלהיותצריכותוהאופקיתהאנכיתהרזולוציה,ביותרהטובותהזיהויתוצאותלקבלת

תשפרלאזולרמהמעברהרזולוציההעלאת.(OCR) האופטיהתוויםזיהויאתמאטה) 600dpi-למעל) מדיגבוההרזולוציהשלהגדרה
.משמעותיבאופן(OCR) האופטיהתוויםזיהויתוצאותאת

.(OCR) האופטיהתוויםזיהוישלבאיכותתפגע) 150dpi-מפחות) קיצוניבאופןנמוכהרזולוציההגדרת

:אםהתמונותרזולוצייתאתלהתאיםשתצטרךייתכן

.600dpi-מגבוההאו250dpi-מנמוכההתמונהשלהרזולוציה·

.תקניתלארזולוציהישלתמונהאם·
. 204x96dpiשלרזולוציהיש,לדוגמה,מסוימיםפקסלמכשירי

Crop Image
.הסריקהאזוראתידניתלצייןאומראשמוגדרסריקהאזורגודללבחורלךמאפשר
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:עמודיםמרובהמסמךשלסריקהאפשרויות
,(ATF) אוטומטיתמסמכיםהזנת,צדדית-דוסריקה:הבאותבתכונותתומךשלךהסורקאםעמודיםמרובימסמכיםלסריקתהגדרותציין

.'וכואוטומטיותסריקותביןעיכובים

צמודיםעמודיםסריקת

.צמודיםעמודיםשניכללבדרךתכילסרוקהתמונה,ספרסריקתבעת

ABBYY .נפרדותתמונותלשתיצמודיםעמודיםעםתמונותלפצליש,(OCR) האופטיהתוויםזיהוישלהאיכותאתלשפרכדי
FineReader 14אופטיתוויםזיהוישלבפרויקטנפרדיםלעמודיםאוטומטיבאופןכאלהתמונותשמפצלמיוחדמצבכולל (OCR).

.כפוליםעמודיםלסרוקכדיאומספרצמודיםעמודיםלסרוקכדישלהלןלהוראותבהתאםפעל

< Toolsעללחץ.1 Options...שיח-הדותיבתאתלפתוחכדיOptions,הכרטיסייהעללחץמכןולאחרImage
Processing.

.Image preprocessing settingsהאפשרויותבקבוצתSplit facing pagesבאפשרותבחר.2
עמודיםעםסריקהאם.Correct page orientationהאפשרותאתהפעלאו,הנכוןבכיווןנמצאותשהסריקותודא
.יפוצלולאהצמודיםהעמודים,(הפוכההיא,לדוגמה) נכוןהלאבכיווןמוצבתצמודים

.הצמודיםהעמודיםאתסרוק.3

.תמונהעיבודאפשרויות:גםראה.תמונהלעיבודנוספותאפשרויותלצייןניתן

:ידניבאופןצמודיםעמודיםלפצלגםניתן

.תמונהבחלוניתהכליםבסרגלהלחצןעלבלחיצההתמונותעורךאתפתח.1

.העמודאתלפצלכדיביותרהימניתבחלוניתשנמצאSplitבמקטעבכליםהשתמש.2

:גםראה

תמונהעיבודאפשרויות·

(OCR)אופטיתוויםזיהוילפניבחשבוןלהביאשישמסמךתכונות·

נמוך(OCR)האופטיהתוויםזיהויודיוקפגמיםיששלךהמסמךבתמונתאם·

מסמכיםצילום

מכןולאחרניידטלפוןבאמצעותאומצלמהבאמצעותמסמכיםלצלםניתן.שלךמהמסמכיםתמונותליצירתהיחידההדרךלאהיאסריקה
.אותןולזהותABBYY FineReader 14באמצעותהתמונותאתלפתוח
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מתואריםאלהגורמים.(OCR) אופטיתוויםלזיהוייותרתתאיםשהתמונהכדיגורמיםכמהבחשבוןלהביאיש,המסמכיםצילוםבעת
:הבאיםבסעיפיםבפירוט

מצלמהדרישות·

תאורה·

התמונותצילום·

תמונהלשפרכיצד·

מצלמהדרישות

.מהימןבאופןלזהותניתןאשרמסמךתמונותלצלםכדיהבאותבדרישותלעמודהמצלמהעל

מומלציםמצלמהמאפייני

,יותרקטניםמסמכיםשללצילוםיספיקויותרקטניםשחיישניםייתכן.A4 בגודללעמודיםפיקסליםמיליון5 :תמונהחיישן·
.ביקורכרטיסיכגון

מבזקהשבתתתכונת·

AV אומלאידנימצבזמינותכלומר,ידניתצמצםבקרת·

ידנימיקוד·

בחצובהשימושאפשרותאו(תמונהייצוב) טלטולמניעתתכונת·

אופטיתהגדלה·

מינימליותדרישות

A4 בגודללעמודיםפיקסליםמיליון2 :תמונהחיישן·

משתנהמוקדמרחק·

.המכשירעםשניתןבתיעודעיין,שלךהמצלמהעלמפורטלמידע

תאורה

.שמתקבלתהתמונהאיכותעלניכרבאופןמשפיעההתאורה

כדיהצמצםמספראתלהגדילניתן,בהירשמשביום.יוםאורעדיף,שווהבאופןשמפוזרבהיראורעםיתקבלוביותרהטובותהתוצאות
.יותרחדהתמונהלקבל

נוספיםתאורהובמקורותבמבזקשימוש

.מבוהקאומצלליםלהימנעשתוכלכךהממוקמיםאורמקורותבשניהשתמש,מלאכותיתבתאורהשימושבעת·

הקפד,חלשהתאורהבתנאיבמבזקשימושבעת.חדיםאורומאזורימצלליםלהימנעכדיהמבזקאתכבה,אורמספיקישאם·
.מ"ס50-כשלממרחקלצלם

בוהקעםתמונההשוואת.מבריקניירעלשהודפסומסמכיםשלתמונותצילוםבעתבמבזקלהשתמששלאממליציםאנו
:טובהבאיכותלתמונה
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מדיכהההתמונהאם

.הצמצםאתלפתוחכדייותרנמוךצמצםערךהגדר·

.יותרגבוהISO ערךהגדר·

.חלשהתאורהבתנאילהשתבשעלולאוטומטישמיקודמשום,ידניבמיקודלהשתמשכדאי·

:טובהבאיכותלתמונהמדיכההתמונההשוואת

התמונותצילום

.שלהלןהפשוטותלהמלצותבהתאםופעל,כראויהמצלמהאתלהציבהקפד,טובהבאיכותמסמךתמונותלקבלת

.בחצובההשתמש,האפשרבמידת·

הגדלתבעתבמסגרתייכללכולושהעמודלהבטיחלמסמךהמצלמהביןהמרחקעל.לעמודבמקבילהעדשותאתלהציביש·
.מ"ס60-ל50 ביןיהיהזהמרחק,המקריםברוב.(איןזום) המיקוד

20-מביותרייטוהטקסטששורותאסור.(עביםספריםצילוםשלבמקרהבייחוד) הספרעמודיאתאוהניירמסמךאתישר·
.כראוייומרלאשהטקסטייתכן,אחרת.מעלות
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.התמונהבמרכזהתמקד,יותרחדותתמונותלקבלת·

.טשטושלגרוםעלולהחלשהתאורהבתנאיממושכתשחשיפה;הטלטולמניעתתכונתאתהפעל·

השימוש.התריסשחרורלחצןעללוחץכשאתהלזוזמהמצלמהתמנעזאתתכונה.'אוטומטיתריסשחרור' בתכונההשתמש·
.בחצובהשימושנעשהאםגםמומלץאוטומטיתריסבשחרור

:אםתמונהלשפרכיצד

.מדינמוכהבהשהניגודיותאומדיכהההתמונה·
.יותרנמוךצמצםערךלהגדירנסה,זאתלעשותניתןלאאם.יותרבהירהבתאורהלהשתמשנסה:פתרון

.מספיקחדהלאהתמונה·
בתאורהלהשתמשנסה.קצרממרחקצילוםבעתאוחלשהתאורהבתנאיכראוייפעללאאוטומטישהמיקודייתכן:פתרון
.הצילוםבעתהמצלמהמהזזתלהימנעכדיעצמיובטיימרבחצובההשתמש.יותרבהירה

עשוי(OCR) האופטיהתוויםזיהויעורךשלהתמונותבעורךPhoto Correctionהכלי,במקצתרקמטושטשתהתמונהאם
(OCR).אופטיתוויםזיהוישלנמוכהדיוקורמתפגמיםמכילההמסמךתמונתאם:גםראה.התוצאותבשיפורלעזור

.מספיקחדלאמהתמונהחלק·
ביןהנמצאתבנקודההתמקד.מקסימליתאופטיתבהגדלהיותרגדולממרחקצלם.יותרגבוהצמצםערךלהגדירנסה:פתרון
.שלההקצהלביןהתמונהמרכז

.לבוהקגורםהמבזק·
.למסמךלמההמצביןהמרחקאתוהגדל,אחריםתאורהבמקורותלהשתמשנסהאו,המבזקאתהשבת:פתרון

'אפשרויות' שיח-הדותיבת

שונותבתבניותמסמכיםולשמורלזהות,לפתוח,לסרוקישכיצדלהחליטלךשמאפשרותאפשרויותמגווןמכילהOptionsשיח-הדותיבת
.נוספותואפשרויותהקלטמסמכישלהדפוססוגאת,הממשקשפתאת,(OCR) אופטיתוויםזיהוישלהשפותאתלשנותוכן

:Optionsשיח-הדותיבתאתלפתוחדרכיםכמהקיימות

.התחתונההימניתבפינהOptionsהלחצןעללחץ,New Taskבמסך·

< Toolsעללחץ,New Taskבמסך· Options....

< Toolsעללחץ,PDF בעורך· Options....

< Toolsעללחץ,(OCR) האופטיהתוויםזיהויבעורך· Options....
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NewבמסךקבציםשלסריקהאוהמרהבעתגםזמיניםיהיוOptionsשיח-הדותיבתאתשפותחיםפקודותאוקישורים,לחצנים
Task,בעורךכליםסרגלישלקיצורובתפריטיכליםבסרגלי PDFאופטיתוויםזיהויובעורך (OCR)בעתהמופיעותשיח-הדוובתיבות
.מסמכיםשמירת

ABBYY שלמסוימתלפונקציונליותהייחודיותהגדרותמכילהמהןאחתשכל,כרטיסיותשבעכוללתOptionsשיח-הדותיבת
FineReader.

כללי

:ניתןזובכרטיסייה

אופטיתוויםזיהויעורך,New Taskהמסך:ABBYY FineReader 14 הפעלתבעתייפתחמהתוכניתחלקאיזהלבחור·
(OCR)אופטיתוויםזיהוישלחדשקטפרויעם (OCR)אופטיתוויםזיהויעורךאו (OCR)זיהוישלהאחרוןהפרויקטעם
.בשימוששהיה(OCR) אופטיתווים

.סריקהממשקולבחורתמונותלקבלכדילהשתמשתרצההתקןבאיזהלציין·
ABBYY FineReaderשלהסריקהממשקאם.הסריקההגדרותאתלהציגכדימוכללתשיח-דובתיבתשימושעושה

ABBYY FineReader 14להכילאמורהסורקתיעוד.הסורקשלהמקוריבממשקלהשתמשתוכל,שלךלסורקתואםלא
.שלההאלמנטיםושלזושיח-דותיבתשלתיאור

.PDF מסמכילפתיחתהמחדלברירתכתוכניתFineReader אתלהגדיר·

להצגתמחדלברירתיישוםנבחרלאשבהWindows 7 הפעלהמערכתעםבמחשבABBYY FineReader אתמתקיןאתהאם
PDF, ABBYY FineReaderמסמכילפתיחתהמחדלברירתלתוכניתאוטומטיבאופןיהפוך PDF.
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תמונהעיבוד

:אפשרויותשלקבוצותשלושמכילהזוכרטיסייה

·Enable background recognition in the PDF Editor
שכבתמוסיף,ברקעפועלזהתהליך.אוטומטיבאופןיזוהוPDF בעורךשנפתחיםהעמודיםכל,מופעלתזואפשרותכאשר
.שלהםהטקסטאתולהעתיקבהםלחפשומאפשר,PDF למסמכיזמניתטקסט

.שלךהמסמךשפותאתלצייןכדיזוקבוצהשבתחתיתבקישורהשתמש

·Automatically process page images as they are added to the OCR Editor
אפשרויותלבחורניתן,מופעלאוטומטיעיבודאם.שנוספיםחדשיםעמודיםשלאוטומטיעיבודמשביתהאומפעילהזואפשרות
:תמונותשלופתיחהסריקהבעתלשימושתמונהשלמקדיםעיבודוהגדרותכלליותמסמךעיבוד

·Recognize page images (includes preprocessing and analysis)
בקבוצתשצוינובהגדרותשימושתוךמקדיםעיבודיעברו(OCR) האופטיהתוויםזיהוילעורךשנוספותחדשותתמונות

.וזיהויניתוחאוטומטיבאופןיבוצעו,בנוסף.Image preprocessing settingsהאפשרויות

·Analyze page images (includes preprocessing)
.(OCR) האופטיהתוויםזיהויאתידניבאופןלהפעילישאך,אוטומטיבאופןמבוצעיםמסמךוניתוחתמונהשלמקדיםניתוח

·Preprocess page images
.ידניבאופן(OCR) אופטיתוויםוזיהויניתוחלהתחיליש.אוטומטיבאופןמבוצעמקדיםעיבודרק

·Image preprocessing settings
 ABBYY FineReader 14דיגיטליותומתמונותמסריקותנפוציםפגמיםאוטומטיבאופןלהסירלךמאפשר.

.נוספותושפותעבריתעםעבודהותמונהעיבודאפשרויות,רקעזיהוי:גםראה

שפות

(OCR).אופטיתוויםזיהוילפניבחשבוןלהביאשישמסמךתכונות:גםראה.(OCR)אופטיתוויםזיהוישפתאפשרויותמכילהזוכרטיסייה

(OCR) אופטיתוויםזיהוי

:זיהויאפשרויותלבחורניתן,זובכרטיסייה

PDFזיהוימצב·

מהיראויסודיבזיהוילהשתמשהאם·

המסמךסוג·

Microsoft אלתוצאותייצואבעתלשמראלמנטיםאילולבחורלךמאפשר) מבנייםאלמנטיםלזהותהתוכניתעלהאם·
Word)

ברקודיםלזהותהתוכניתעלהאם·

(טקסטיםזיהויבעתמשתמשבתבניותלהשתמשלךמאפשר) תרגול·

(מזוהיםבטקסטיםלשימושהגופניםאתלבחורלךמאפשר) גופנים·

.תקנייםלאגופניםמכילהמודפסהמסמךאם(OCR),אופטיתוויםזיהויאפשרויות:גםראה

תבניתהגדרות
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.תבניתהגדרות:גםראה.פלטקובץתבניותשלההגדרותאתלהתאיםניתןזובכרטיסייה

אחר

:ניתןזובכרטיסייה

.ABBYY FineReader 14שלהממשקשפתאתלציין·

.(OCR) אופטיתוויםזיהוילצורךלהשתמשFineReader יוכלמעבדליבותבכמהלציין·

.אוטומטיבאופןאותםולהתקיןעדכוניםלחפשABBYY FineReader 14 עלהאםלבחור·

.ABBYY שלתוכנהלשיפורבתוכניתלהשתתףתרצההאםלבחור·

.ABBYY FineReader 14-בלשימושועצותמיוחדיםמבצעיםלהציגהאםלבחור·

.PDFבמסמכיJavaScriptלהשביתאולהפעיל·

.מחדלבברירתלהגדרותלחזורכדישיח-הדותיבתבתחתית...איפוסעללחץ

*וטקסטאזורים

:ניתןזובכרטיסייה

.נמוכהמהימנותרמתעםתוויםעבוראימותהגדרותלציין·

:במילוןשאינןמיליםעבוראימותהגדרותלציין·

.מיוחדיםתוויםועםספרותעםממיליםלהתעלם·

.במילוןשאינןמורכבותמיליםלבדוק·
.יותראומיליםמשתיהמורכבתמילההיאמורכבתמילה

.פיסוקסימניואחרילפנירווחיםלתקןתרצההאםלציין·

.משתמשמילוניולערוךלהציג·

.רגילטקסטלהצגתגופןלבחור·

נמוכהמהימנותרמתעםתוויםעבורההדגשהצבעאת,תמונהבחלוןשוניםאזורסוגישלהמסגרותועוביצבעאתלבחור·
.נוספותתצוגהואפשרויות

.אזורמאפייניעריכת,מסוימיםתוויםלזהותמצליחהלאהתוכניתאם,מזוההטקסטבדיקת:גםראה

.(OCR) האופטיהתוויםזיהויבעורךרקזמינהזוכרטיסייה* 

תבניתהגדרות

 ABBYY FineReaderהפלטמסמכישלהתחושהואתהמראהאתהקובעות,גמישותתבניתהגדרותמספק.

PDFהגדרות·

DOC(X)/RTF/ODTהגדרות·

XLS(X)הגדרות·

PPTXהגדרות·
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CSVהגדרות·

TXTהגדרות·

HTMLהגדרות·

EPUB/FB2הגדרות·

DjVuהגדרות·

PDF שלהמרההגדרות

:זמינותהבאותההגדרות

Image quality

דילהיותעשוישיתקבלPDF-הקובץ,המזוהההטקסטעםביחדהעמודתמונתאתלשמורתבחראםאו,תמונותהרבהמכילהטקסטאם
:Image qualityהנפתחתברשימההאפשרויותבאמצעותשיתקבלהקובץגודלואתהתמונותאיכותאתלשנותניתן.גדול

·Best quality
.תישמרהמקורתמונתשלהמקוריתהרזולוציה.המסמךתמונתאוהתמונותאיכותעללשמורכדיזובאפשרותבחר

·Balanced
.העמודתמונתאוהתמונותאיכותשלסבירהגבוההרמהעלשמירהתוךPDF-הקובץגודלאתלהקטיןכדיזובאפשרותבחר

·Compact size
תוקטןהעמודתמונתושלהתמונותשלהרזולוציה.PDF מסוגהפלטקובץגודלאתרבהבמידהלהקטיןכדיזובאפשרותבחר
.שלהןהאיכותעלשישפיעמהdpi 300-ל

·Custom...
בהגדרותבחר,Custom Settingsשיח-הדובתיבת.תמונהאיכותשלאישיתבהתאמההגדרותלצייןכדיזובאפשרותבחר

.OKעלולחץ,הרצויות

Create PDF/A documents
.להשתמשברצונךשבהPDF/A-הגרסתאתובחר,PDF/A מסמךליצורתרצהאםזואפשרותהפעל

Protect documents with passwords
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הלחצןעללחץ.מורשותלאעריכהאוהדפסה,פתיחהלמנועכדיססמהבאמצעותPDF-המסמךעללהגןלךמאפשרתזואפשרות
Settings...,שתיפתחשיח-הדובתיבתהגנההגדרותוציין:

מסמךלפתיחתססמה·
:למסמךססמהלהגדירכדי.שתצייןהססמההזנתלאחררקאותולפתוחיוכלומשתמשים,מסמךלפתיחתססמהישלמסמךאם

.Restrict access with a Document Open passwordהאפשרותאתהפעל.1

.אותהואשר,הססמהאתהקלד.2
.Document Open passwordבשדהיופיעוהססמהשתוויתרצהאםHide charactersהאפשרותאתהשבת

הרשאהססמת·
אתלהעתיקהססמהאתיודעיםשלאממשתמשיםומונעת,מורשותלאוהדפסהעריכהמפניPDF-המסמךעלמגנהזוססמה
:זוססמהלהגדירכדי.שתצייןהססמההזנתלאחררקאלופעולותלבצעיוכלומשתמשים.אחרליישוםהמסמךשלהתוכן

.Restrict printing and editing with a Permissions passwordהאפשרותאתהפעל.1

.אותהואשר,הססמהאתהקלד.2
.Permissions passwordבשדהיופיעוהססמהשתוויתרצהאםHide charactersהאפשרותאתהשבת

.לבצעלמשתמשיםלאפשרשברצונךהפעולותאתבחר,מכןלאחר

oהנפתחתהרשימהPrintingהמסמךהדפסתאתמגבילותאוהמתירותאפשרויותמכילה.

oהנפתחתהרשימהEditingהמסמךעריכתאתמגבילותאוהמתירותאפשרויותמכילה.

oהאפשרותAllow copying text, images, and other contentתוכןלהעתיקלמשתמשיםמאפשרת
.נבחרהלאזושאפשרותודא,אלהמעיןפעולותלאסורתרצהאם.שלךמהמסמך('וכותמונות,טקסט)

oהאפשרותAllow screen readers to read textכשהואמהמסמךטקסטלקרואמסךקוראלתוכנתמאפשרת
.נבחרהלאזושאפשרותודא,אלהמעיןפעולותלאסורתרצהאם.פתוח

הצפנהרמת·
.בססמההמוגניםמסמכיםהמצפינותאפשרויותמכילהEncryptהנפתחתהרשימה

·AES128תקןעלהמבוססחזקדיהצפנהאלגוריתםהואסיביות AES.

·AES256תקןעלהמבוססחזקהצפנהאלגוריתםהואסיביות AES.

Allואילו,כולוהמסמךאתמצפיןAll document contents.הצפנההנפתחתמהרשימהמהאפשרויותבאחתבחר
document contents except metadataלקריאהוניתניםמוצפנים-בלתיהמסמךנתוניאתמשאיר.

Delete objects and data
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אילולבחורכדי...בחירההלחצןעללחץמכןולאחר,PDF במסמךהנכלליםשוניםאובייקטיםלשמררוצהאינךאםזואפשרותהפעל
:לשמורמעונייןאינךאובייקטים

·Comments and annotations
.יישמרולאטקסטובלוקיצורות,ביאורים,הערות

·Links, media, actions, scripts, and form data
.יישמרולאאינטראקטיבייםאלמנטים

·Bookmarks
.יישמרולאסימניות

·Attachments
.יישמרולאמצורפיםקבצים

Use one paper size for all page images

עבורספציפיניירבגודללהשתמשתרצהאםזואפשרותהפעל.יישמרהעמודתמונותשלהמקוריהניירגודל,מושבתתזוותאפשראם
.PDF-המסמך

Use MRC compression (requires OCR)

שלהוויזואליתהאיכותעלושומרהקובץגודלאתמשמעותיבאופןהמקטין,MRC שלהדחיסהאלגוריתםאתתחילזובאפשרותבחירה
.התמונה

TextהאפשרותכאשרלחיפושניתניםPDF מסמכיעבורזמינהUse MRC compression (requires OCR)האפשרות
under the page imageמופעלת.

Apply ABBYY PreciseScan to smooth characters on page images

,מכךכתוצאה.במסמךיותרחלקבאופןתוויםלהציגכדיABBYY שלPreciseScan בטכנולוגייתלהשתמשתרצהאםזואפשרותהפעל
.בעמודהתצוגההגדלתבעתגם,מפוקסליםייראולאהתווים

Searchable PDF settings

,במסמךלהשתמשבכוונתךשבולאופןבהתאם.לשמורברצונךPDF-המסמךשלאלמנטיםאילולהחליטלךמאפשרתזואפשרויותקבוצת
:הבאותמהאפשרויותבאחתבחר

·Text and pictures only
.קטןיהיהPDF-הקובץוגודל,מלאחיפושיאפשרהעמוד.המשויכותהתמונותואתהמזוהההטקסטאתרקשומרתזואפשרות
המקורשלמזהמעטשונהלהיותעשוישיתקבלהמסמךשלהמראה

·Text over the page image
נדרשזהPDF לסוג,כללבדרך.מעליהםמוצבהמזוההוהטקסט,המקורמסמךשלהתמונותואתהרקעאתשומרתזואפשרות

המראה,מסוימיםבמקרים.מלאחיפושיאפשרשיתקבלPDF-המסמך.Text and pictures onlyמאשרדיסקשטחיותר
.המקורשלמזהמעטשונהלהיותעשוישיתקבלהמסמךשל

·Text under the page image
במסמךלחפשמאפשרתהטקסטשכבת.מתחתיהמוצבהמזוההוהטקסט,כתמונהבמלואוהעמודאתשומרתזואפשרות
.המקורכמוייראהשהמסמךמבטיחותהעמודשתמונותואילו,טקסטולהעתיק

Create bookmarks from headings
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.המסמךמכותרותענייניםתוכןליצורתרצהאםזובאפשרותבחר

Create PDF tags

.PDF מסוגפלטלמסמךPDF תגילהוסיףכדיזובאפשרותבחר

בתגימאוחסןזהמידע.וטבלאותתמונות,לוגייםחלקיםכגון,המסמךמבנהעלמידעלהכילמסוגליםPDF קובצי,ומתמונותמטקסטמלבד
PDF.קובץמחדשלהזריםניתן PDFתגיהכולל PDFיד-כףבמכשיריהיטביוצגוהוא,שונהמסךלגודלשיתאיםכך.

גופנים

ערכתאתלצייןכדי.במחשבהמותקניםWindows שלבגופניםאוAdobe שלבגופניםלהשתמשניתן,PDF-בטקסטיםשמירתבעת
:הנפתחתמהרשימההבאיםמהפריטיםבאחדבחר,לשימושהגופנים

·Use predefined fonts
.Times New Roman, Arial, Courier New :לדוגמה,Adobe בגופניישתמשPDF-הקובץ

·Use Windows fonts
.במחשבהמותקניםWindows בגופניישתמשהקובץ

ייראההמסמךאך,יותרלגדולהמסמךקובץאתתהפוךזופעולה.Embed fontsבאפשרותבחר,PDF-הבמסמךגופניםלהטביעכדי
.המחשביםבכלברהדאותו

.Text over the page imageוכןText and pictures onlyמסוגPDF מסמכיעבוררקזמינהEmbed fontsהאפשרות

Preserve document metadata, such as authors and keywords

.כזמינהמוגדרתזואפשרות,מחדלכברירת.PDFבתבניתנשמרכשהואהמסמךשלנתונים-מטההאתמשמר

.OKעלולחץ,הרצוייםהשינוייםאתבצע,...Edit Metadataהלחצןעללחץ,המסמךשלנתונים-במטהשינוייםלבצעברצונךאם

DOC(X) / RTF / ODT הגדרות

:זמינותהבאותההגדרות

Document layout
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.הפלטבמסמךלהשתמשבכוונתךשבולאופןבהתאםהמתאימהההגדרהאתבחר

1.Exact copy
.מכירותקידוםחוברותכגון,מורכבותפריסותעםמסמכיםעבורמומלצתזאתהגדרה.המקוריהמסמךשלהעיצובאתמשמר
.הפלטבמסמךהעיצובואתהטקסטאתלשנותשלךהיכולתאתמגבילהזושאפשרותלבשים

2.Editable copy
.זהבמצבהנוצריםמסמכיםלערוךקל.המקורשלמזהבמעטשונהלהיותעשוישעיצובומסמךיוצר

3.Formatted text
יהיהשנוצרהטקסט.השורותביןהמרווחואתבעמודאובייקטיםשלהמדויקיםהמיקומיםאתשומרלאאך,פסקאותשומר
.לימיןמיושריםיהיולשמאלמימיןהכתובותבשפותטקסטים.לשמאלמיושר

.אופקייםייעשואנכייםטקסטים

4.Plain text
Keep bold, italic, and underlined textהאפשרותאםהגופןסגנונותאתרקמשמר.העיצוברובאתמבטל

styles in plain textכזמינהמוגדרת.

Default paper size
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.מחדלברירתשלניירגודלהנפתחתמהרשימהODT אוRTF, DOC, DOCX בתבניתלשמירהשישמשהניירגודלאתלבחורניתן

תמונההגדרות

באמצעותשיתקבלהקובץגודלואתהתמונותאיכותאתלשנותניתן.מאודגדוליםלהיותעשוייםתמונותשלגדולמספרשמכיליםמסמכים
.Keep picturesהנפתחתשברשימההאפשרויות

,Custom Settingsשיח-הדובתיבתהרצויהההגדרהאתציין,...Customעללחץ,התמונהשמירתהגדרותאתלשנותכדי.עצה
.OKעלולחץ

טקסטהגדרות

·Keep headers, footers, and page numbers
.הפלטבטקסטהעמודיםומספריהתחתונותהכותרות,העליונותהכותרותעלשומר

·Keep line breaks and hyphens
.הפלטבטקסטהטקסטשורותשלהמקוריהסידורעלשומר

·Keep page breaks
.המקוריהעמודסידורעלשומר

·Keep line numbers
.הטקסטעריכתבעתמשתנהשאינונפרדבשדהיישמרוהשורותמספרי.(קייםאם) המקוריהשורותמספורעלשומר

.מסמךפריסתהנפתחתברשימהנבחרהEditable copyהאפשרותאםרקזמינהזותכונה

·Keep text and background colors
.הרקעוצבעהגופןצבעעללשמורכדיזובאפשרותבחר

·Keep bold, italic, and underlined text styles in plain text
.מסמךפריסתהנפתחתברשימהנבחרהPlain textהאפשרותכאשרגופןסגנונותשומר

OCRבכרטיסייההשולייםוהערותהממוספרותהרשימות,הענייניםתוכן,התחתונותהכותרות,העליונותהכותרותזיהויאתתשביתאם
< Toolsעללחץ) Optionsשיח-הדותיבתשל Options...הטקסטגוףבתוריישמרואלהאלמנטים,(זושיח-דותיבתלפתוחכדי.

נמוכהמהימנותרמתעםתווים

ולאMicrosoft Word-בהמסמךאתלערוךבכוונתךאםכזמינהHighlight low-confidence charactersהאפשרותאתהגדר
במסמךיודגשונמוכהמהימנותרמתעםהתוויםכל,נבחרתזוכשאפשרות.(OCR) האופטיהתוויםזיהויעורךשלטקסטבחלונית

Microsoft Word.

לחץ) Optionsשיח-הדותיבתשלAreas and Textבכרטיסייהנמוכהמהימנותרמתעםתוויםהמשמשהצבעאתלשנותניתן.עצה
.(זושיח-דותיבתלפתוחכדי...Tools>Optionsעל

Preserve document metadata, such as authors and keywords
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.כזמינהמוגדרתזואפשרות,מחדלכברירת.המסמךשמירתבעתנתונים-המטהאתמשמר

.OKעלולחץ,הרצוייםהשינוייםאתבצע,...Edit Metadataהלחצןעללחץ,המסמךשלנתונים-במטהשינוייםלבצעברצונךאם

XLSX-וXLS בתבניתשמירה

:זמינותהבאותההגדרות

Document layout

.הפלטבמסמךהשתמשלבכוונתךשבולאופןבהתאםהמתאימהההגדרהאתבחר

1.Formatted text
אובייקטיםשלמדויקיםמיקומיםעלאושורותביןמדויקמרווחעלשומרלאאך,והפסקאותהגופןגודלי,הגופניםעלשומר
.לימיןמיושריםיהיולשמאלמימיןהכתובותבשפותטקסטים.לשמאלמיושריהיהשנוצרהטקסט.בעמוד

.אופקייםייעשואנכייםטקסטים

2.Plain text
.העיצובאתשומרלא

תמונההגדרות

התמונותאיכותאתלשנותניתן.מאודגדוליםלהיותעשוייםתמונותשלגדולמספרשמכיליםמסמכים.XLSX במסמכיתמונותלשמורניתן
.Keep pictures (XLSX only)הנפתחתשברשימההאפשרויותבאמצעותשיתקבלהקובץגודלואת

,Custom Settingsשיח-הדובתיבתהרצויהההגדרהאתבחר,...Customעללחץ,התמונהשמירתהגדרותאתלשנותכדי.עצה
.OKעלולחץ

טקסטהגדרות

·Keep headers and footers
העליונותהכותרות,מושבתתזאתאפשרותאם.והתחתונותהעליונותהכותרותעללשמורברצונךאםזואפשרותהפעל

.יישמרולאוהתחתונות

·Ignore text outside tables
.מהשארומתעלםהטבלאותאתרקשומר

·Convert numeric values to numbers
.אלהבתאיםאריתמטיותפעולותלבצעמסוגלXLSX. Microsoft Excel במסמך"מספרים" לתבניתמספריםממיר

·Create separate sheet for each page (XLSX only)
.נפרדיםעבודהכגיליונותהמקורממסמךעמודיםלשמורכדיזאתבאפשרותבחר

Preserve document metadata, such as authors and keywords
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.כזמינהמוגדרתזואפשרות,מחדלכברירת.המסמךשמירתבעתנתונים-המטהאתמשמר

.OKעלולחץ,הרצוייםהשינוייםאתבצע,...Edit Metadataהלחצןעללחץ,מסמךהשלנתונים-במטהשינוייםלבצעברצונךאם

PPTX הגדרות

:זמינותהבאותההגדרות

תמונההגדרות

באמצעותשיתקבלהקובץגודלואתהתמונותאיכותאתלשנותניתן.מאודגדוליםלהיותעשוייםתמונותשלגדולמספרשמכיליםמסמכים
.Keep picturesהנפתחתימהשברשהאפשרויות

,הרצויותבהגדרותבחר,Custom Settingsשיח-הדובתיבת....Customעללחץ,התמונהשמירתהגדרותאתלשנותכדי.עצה
.OKעלולחץ

טקסטהגדרות

·Keep headers and footers
.הפלטבמסמךוהתחתונותהעליונותהכותרותעלשומר

·Keep line breaks
כלאתהמכילהיחידהשורהתהיההפלטלמסמך,נבחרתלאזואפשרותאם.הטקסטשורותשלהמקוריהסידורעלשומר
.הטקסט

·Shrink text on overflow
.הטקסטבבלוקנכנסלאהטקסטאםהטקסטגופןאתמקטין

Preserve document metadata, such as authors and keywords

.כזמינהמוגדרתזואפשרות,מחדלכברירת.המסמךשמירתבעתוניםנת-המטהאתמשמר

.OKעלולחץ,הרצוייםהשינוייםאתבצע,...Edit Metadataהלחצןעללחץ,המסמךשלנתונים-במטהשינוייםלבצעברצונךאם

CSV הגדרות

:זמינותהבאותההגדרות

טקסטהגדרות

·Ignore text outside tables
.מהשארומתעלםהטבלאותאתרקשומר

·Insert page break character (#12) as page separator
.המקוריהעמודסידוראתשומר

Delimiter

.CSV פלטבמסמךהנתוניםעמודותשללהפרדהשישמשהתואתמציין

Encoding
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ABBYY FineReaderהנפתחתמהרשימההרצויהקודדףאתבחר,הקודדףאתלשנותכדי.אוטומטיבאופןהקודדףאתמזהה
Encoding.

Preserve document metadata, such as authors and keywords

.כזמינהמוגדרתזואפשרות,מחדלכברירת.המסמךשמירתבעתנתונים-המטהאתמשמר

.OKעלולחץ,הרצוייםהשינוייםאתבצע,...Edit Metadataהלחצןעללחץ,המסמךשלנתונים-במטהשינוייםלבצעברצונךאם

TXT הגדרות

:זמינותהבאותההגדרות

Document layout

.הפלטבמסמךלהשתמשבכוונתךשבולאופןבהתאםהמתאימהההגדרהאתבחר

1.Formatted text
לבניםרווחים,בנוסף.שורותביןמדויקמרווחועלהאובייקטיםשלהמדויקיםהמיקומיםעלשומרלאאך,הפסקאותעלשומר

לשמאלמימיןהכתובותבשפותטקסטים.לשמאלמיושריהיהשנוצרהטקסט.וטבלאותפסקהכניסותשללשכפולמשמשים
.לימיןמיושריםיהיו

.אופקייםייעשואנכייםטקסטים

2.Plain text
.העיצובאתשומרלא

טטקסהגדרות

·Keep line breaks
.יחידהטקסטכשורתתישמרפסקהכל,נבחרהלאזואפשרותאם.הטקסטשורותשלהמקוריהסידורעלשומר

·Insert page break character (#12) as page break
.המקוריהעמודסידוראתשומר

·Use blank line as paragraph separator
.ריקותרותשובאמצעותהפסקאותביןמפריד

·Keep headers and footers
.הפלטבמסמךוהתחתונותהעליונותהכותרותעלשומר

Encoding

ABBYY FineReaderהנפתחתמהרשימההרצויהקודדףאתבחר,הקודדףאתלשנותכדי.אוטומטיבאופןהקודדףאתמזהה
Encoding.

Preserve document metadata, such as authors and keywords
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.כזמינהמוגדרתזואפשרות,מחדלכברירת.המסמךשמירתבעתנתונים-המטהאתמשמר

.OKעלולחץ,הרצוייםהשינוייםאתבצע,...Edit Metadataהלחצןעללחץ,המסמךשלנתונים-במטהשינוייםלבצעברצונךאם

HTML הגדרות

:זמינותהבאותההגדרות

Document layout

.הפלטבמסמךלהשתמשבכוונתךשבולאופןבהתאםהמתאימהההגדרהאתבחר

·Flexible layout
.HTML מסוגפלטמסמךבקלותלערוךניתן.המקורשלהעיצובאתמשמר

·Formatted text
שלמדויקיםמיקומיםעלאושורותביןמדויקמרווחעלשומרלאאך,והפסקאותהגופןסגנונות,הגופןגודלי,הגופניםעלשומר

.לימיןמיושריםיהיולשמאלמימיןהכתובותבשפותטקסטים.לשמאלמיושריהיהשנוצרהטקסט.בעמודאובייקטים
.אופקייםייעשואנכייםטקסטים

·Plain text
.העיצובאתשומרלא

תמונההגדרות

באמצעותשיתקבלהקובץגודלואתהתמונותאיכותאתלשנותניתן.מאודגדוליםלהיותעשוייםתמונותשלגדולמספרשמכיליםמסמכים
.Keep picturesהנפתחתשברשימההאפשרויות

,הרצויותבהגדרותבחר,Custom Settingsשיח-הדובתיבת....Customעללחץ,התמונהשמירתהגדרותאתלשנותכדי.עצה
.OKעלולחץ

טקסטהגדרות

·Keep line breaks
.הטקסטכלאתהמכילהיחידהשורהתהיההפלטלמסמך,מושבתתזואפשרותאם.הטקסטשורותשלהמקוריהסידורעלשומר

·Keep text and background colors
.הרקעוצבעהגופןצבעעללשמורכדיזובאפשרותבחר

·Keep headers and footers
.הפלטבמסמךוהתחתונותהעליונותהכותרותעלשומר

Encoding
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ABBYY FineReaderהנפתחתמהרשימההרצויהקודדףאתבחר,הקודדףאתלשנותכדי.אוטומטיבאופןהקודדףאתמזהה
Encoding.

ספרהגדרות

Generate a table of contents and use it to divide theהאפשרותאתהפעל,HTML-למודפסספרממיראתהאם
document into files.הבאותמהדרכיםבאחתלפרקיםהספראתלפצלניתן:

·Automatically create files based on headings
 ABBYY FineReader 14כקובציאותםישמור,דומהבגודללחלקיםהמסמךאתאוטומטיבאופןיפצל HTMLנפרדים,

.הענייניםבתוכןאליהםקישוריםוייצור

·Create files based on level 1 headings
 ABBYY FineReader 14לקובציהמסמךאתאוטומטיבאופןיפצל HTMLהגבוההשברמההכותרותבאמצעותנפרדים

.ביותר

·Create files based on level 2 headings
 ABBYY FineReader 14לקובציהמסמךאתאוטומטיבאופןיפצל HTMLהגבוההשברמההכותרותבאמצעותנפרדים

.הבאהשברמהוהכותרותביותר

Preserve document metadata, such as authors and keywords

.כזמינהמוגדרתזואפשרות,מחדלכברירת.המסמךשמירתבעתנתונים-המטהאתמשמר

.OKעלולחץ,הרצוייםהשינוייםאתבצע,...Edit Metadataהלחצןעללחץ,המסמךשלנתונים-במטהשינוייםלבצעברצונךאם

EPUB / FB2 הגדרות

:זמינותהבאותההגדרות

Document layout

.הפלטבמסמךלהשתמשבכוונתךשבולאופןבהתאםהמתאימהההגדרהאתבחר

·Formatted text
יהיהשנוצרהטקסט.שורותביןמדויקמרווחועלהאובייקטיםשלהמדויקיםהמיקומיםעלשומרלאאך,הפסקאותעלשומר
.לימיןמיושריםיהיולשמאלמימיןהכתובותבשפותטקסטים.לשמאלמיושר

.אופקייםייעשואנכייםטקסטים
.בלבדEPUB בתבניותיישמרוגופןסגנונות

·Plain text
.העיצובאתשומרלא

פריסתהנפתחתמהרשימהFormatted textבאפשרותבחירהידי-עלגופניםלשמרבאפשרותך,EPUB תבניתאתשומראתהאם
להטביעכדיEmbed fontsבאפשרותבחר.שמתחתRetain fonts and font sizes (EPUB only)האפשרותוהפעלתמסמך
.הנוצרהאלקטרוניבספרהמסמךגופניאת

.מוטבעיםגופניםלהציגמסוגליםלאמסוימיםותוכנותמכשיריםחלק

Create cover
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השערכעמודהמסמךשלהראשוןבעמודלהשתמשברצונךאםUse the first page as the e-book coverהאפשרותאתהפעל
.שלו

תמונההגדרות

באמצעותשיתקבלהקובץגודלואתהתמונותאיכותאתלשנותניתן.מאודגדוליםלהיותעשוייםתמונותשלגדולמספרשמכיליםמסמכים
.Keep picturesהנפתחתשברשימההאפשרויות

,הרצויותבהגדרותבחר,Custom Settingsשיח-הדובתיבת....Customעללחץ,התמונהשמירתהגדרותאתלשנותכדי.עצה
.OKעלולחץ

EPUB הגדרות

.להשתמשברצונךEPUB תבניתשלגרסהבאיזולבחורבאפשרותך

Preserve document metadata, such as authors and keywords

.כזמינהמוגדרתזואפשרות,מחדלכברירת.המסמךשמירתבעתנתונים-המטהאתמשמר

.OKעלולחץ,הרצוייםהשינוייםאתבצע,...Edit Metadataהלחצןעללחץ,המסמךשלנתונים-במטהשינוייםלבצעברצונךאם

DjVu הגדרות

:זמינותהבאותההגדרות

Save mode

.הפלטבמסמךלהשתמשבכוונתךשבולאופןבהתאםהמתאימהההגדרהאתבחר

·Text under the page image
ניתןDjVu מסמךמתקבל,מכךכתוצאה.מתחתיהמוצבהמזוההוהטקסט,כתמונהבמלואוהעמודאתשומרתזואפשרות
.המקורכמובדיוקכמעטשנראה,לחיפוש

·Page image only
לבצעיהיהניתןלאאך,המקורכמובדיוקכמעטייראההפלטמסמך.העמודשלהמדויקתהתמונהאתשומרתזאתאפשרות
.שבמסמךבטקסטחיפוש

תמונההגדרות

באמצעותשיתקבלהקובץגודלואתהתמונותאיכותאתלשנותניתן.מאודגדוליםלהיותעשוייםתמונותשלגדולמספרשמכיליםמסמכים
.Image qualityהנפתחתשברשימההאפשרויות

,הרצויותבהגדרותבחר,Custom Settingsשיח-הדובתיבת....Customעללחץ,התמונהשמירתהגדרותאתלשנותכדי.עצה
.OKעלולחץ

Multiple layers

כברירת.שונותדחיסהשיטותמהןאחתכלעלומחילה,לשכבותעמודתמונתשמפרידה,מיוחדתדחיסהבטכניקתמשתמשתDjVu תבנית
מרובותשכבותהאפשרות,כלומר) שכבותמרובתבדחיסהבעמודלהשתמשישאםאוטומטיבאופןיקבעABBYY FineReader ,מחדל
בכלשכבותמרובתבדחיסהלהשתמשברצונךאםAlways onבתורמרובותשכבותהאפשרותאתהגדר.(Automaticבתורתוגדר

.שכבותמרובתבדחיסהלהשתמשברצונךאיןאםAlways offבתוראו,העמודים

Preserve document metadata, such as authors and keywords
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.כזמינהמוגדרתזואפשרות,מחדלכברירת.המסמךשמירתבעתנתונים-המטהאתמשמר

.OKעלולחץ,הרצוייםהשינוייםאתבצע,...Edit Metadataהלחצןעללחץ,המסמךשלנתונים-במטהשינוייםלבצעברצונךאם

ומסמך(OCR) אופטיתוויםזיהוישללהשוואהנתמכותשפות

:(OCR) אופטיתוויםזיהוישלשפות195-בתומך

טבעיותשפות·

מלאכותיותשפות·

רשמיותשפות·

.המוצרשלשונותגרסאותביןשתנותלהעשויותהנתמכותהשפות

טבעיותשפות

·Abkhaz

·Avar

·Agul

·Adyghe

·Azeri (Cyrillic), Azeri (Latin)**

·Aymara

·Albanian

·Altai

·English phonetic transcriptions

·English*,**

·Arabic (Saudi Arabia)

·Armenian (גרבר,מערבית,מזרחית)*

·Afrikaans

·Nahuatl

·Basque

·Bashkir*,**

·Belarusian

·Bemba

·Blackfoot

·Bulgarian*,**

·Breton
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·Bugotu

·Buryat

·Welsh

·Hungarian*,**

·Wolof

·Vietnamese*,**

·Hawaiian

·Gagauz

·Galician

·Ganda

·Greek*

·Guarani

·Kawa

·Scottish Gaelic

·Dakota

·Dargwa

·Danish*,**

·Tun

·Dungan

·Zulu

·Hebrew*

·Yiddish

·Ingush

·Indonesian*,**

·Irish

·Icelandic

·Spanish*,**

·Italian*,**

·Kabardian

·Kazakh
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·Kalmyk

·Karakalpak

·Karachay-balkar

·Catalan*,**

·Kashubian

·Quechua (Bolivia)

·Kikuyu

·Kirghiz

·Chinese Simplified, Chinese Traditional

·Kongo

·Korean, Korean (Hangul)

·Corsican

·Koryak

·Xhosa

·Kpelle

·Crow

·Crimean Tatar

·Kumyk

·Kurdish

·Lak

·Latin*

·Latvian*,**

·Lezgi

·Lithuanian*,**

·Luba

·Sorbian

·Maya

·Macedonian

·Malagasy

·Malay (Malaysian)
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·Malinke

·Maltese

·Mansi

·Maori

·Mari

·Minangkabau

·Mohawk

·Romanian (Moldova)

·Mongol

·Mordvin

·Miao

·German (Luxembourg)

·German**, German (New Spelling)*,**

·Nenets

·Nivkh

·Dutch**, Dutch (Belgian)*,**

·Nogay

·Norwegian (Nynorsk)**, Norwegian (Bokmal)*,**

·Nyanja

·Ojibway

·Ossetian

·Papiamento

·Polish*,**

·Portuguese**, Portuguese (Brazilian)*,**

·Occitan

·Rhaeto-Romanic

·Rwanda

·Romanian*,**

·Rundi

·Russian*,**
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·Russian (Old Spelling)

·Russian with accent

·Sami (Lappish)

·Samoan

·Zapotec

·Swazi

·Cebuano

·Selkup

·Serbian (Cyrillic), Serbian (Latin)

·Slovak*,**

·Slovenian*,**

·Somali

·Swahili

·Sunda

·Tabasaran

·Tagalog

·Tajik

·Tahitian

·Thai*

·Tatar*,**

·Tok Pisin

·Tongan

·Tswana

·Tuvinian

·Turkish*,**

·Turkmen (Cyrillic), Turkmen (Latin)

·Udmurt

·Uighur (Cyrillic), Uighur (Latin)

·Uzbek (Cyrillic), Uzbek (Latin)

·Ukrainian*,**
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·Faroese

·Fijian

·Finnish*,**

·French*,**

·Frisian

·Friulian

·Khakass

·Hani

·Khanty

·Hausa

·Croatian*,**

·Jingpo

·Romany

·Chamorro

·Chechen

·Czech*,**

·Chuvash

·Chukchee

·Swedish*,**

·Shona

·Evenki

·Even

·Eskimo (Cyrillic), Eskimo (Latin)

·Estonian*,**

·Sotho

·Yakut

·Japanese

מלאכותיותשפות

·Ido

·Interlingua
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·Occidental

·Esperanto

רשמיותשפות

·Basic

·C/C++

·COBOL

·Fortran

·Java

·Pascal

·Simple math formulas

·Digits

.נתמכותבשפותטקסטיםשלנכונהלתצוגההנדרשיםגופניםבדףעיין,ספציפיתשפהשלתוויםלהצגתנחוציםגופניםאילולבררכדי

בטקסטיםאיותשגיאותולזהותמהימןלאבאופןשזוהותוויםלזהותABBYY FineReader-להמאפשריםמילוניםקיימיםזושפהעבור*
.זובשפהשנכתבו

:ABBYY Compareגםראה.שפות-35בהכתוביםמסמכיםלהשוותמסוגלABBYY FineReader .מסמךהשוואתשפת**
.Documents

נתמכותמסמךתבניות

.ABBYY FineReader 14 ידי-עלהנתמכותהתבניותאתמפרטתשלהלןהטבלה
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תבנית קובץסיומת
קלטתבניות

התוויםזיהויעורךעבור
(OCR) האופטי

קלטתבניות
/ PDF עורךעבור
ABBYY עבור

Compare
Documents

שמירהתבניות

PDFמסמך .*pdf ,*.pdf/a + + +

לעריכהניתנותטקסטתבניות

Microsoft מסמך
Word

.*doc ,*.docx - + +

שלעבודהחוברת
Microsoft Excel 97-

2003

.*xls ,*.xlsx - + +

Microsoft שלמצגת
PowerPoint

.*pptx - + +

.*ppt - + -

Microsoft שלציור
Visio

.*vsd ,*.vsdx - + / - -

HTML מסמך .*htm ,*.html - + +

עשירטקסטתבנית .*rtf - + +

טקסטמסמך .*txt - + +

מופרדערכיםקובץ
שלפסיקבאמצעות

Microsoft Office
Excel

.*csv - - +

שלטקסט
OpenDocument

.*odt - + +

.*ods - + -

.*odp - + -

FB2 מסמך .*fb2 - - +
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EPUB מסמך .*epub - - +

לערוךניתןשלאתבניות

XPS (נדרש Microsoft
.NET Framework 4)

.*xps + + -

DjVu מסמך .*djvu ,*.djv + + +

תמונות

JPEG .*jpg ,*.jpeg + + +

JPEG 2000 .*jp2 ,.*j2k ,*.jpf,.*jpx ,
.*jpc

+ + +

PNG .*png + + +

TIFF .*tiff ,*.tif + + +

BMP .*bmp ,*.dib,.*rle + + +

GIF .*gif + + -

JBIG2 .*jbig2 ,.*jb2 + + +

PCX .*dcx ,*.pcx + + +

Apache שלאוMicrosoft Office שלהמתאימההגרסהאתבמחשבלהתקיןעליך,מסוימתבתבניתטקסטיםלערוךשתוכלכדי
OpenOffice.

 ABBYY Compare Documentsהבאותבתבניותהשוואהתוצאותלשמורמסוגל:

PDF(*.pdf) מסמך·
.'הערות' החלוניתאתפתח,ההבדליםרשימתאתלראותכדי.PDF להצגתיישוםבמחשבלהתקיןעליך,PDF קובצילהציגכדי

·Microsoft Word Document(*.docx)

(OCR) אופטיתוויםזיהוילפניבחשבוןלהביאשישמסמךתכונות

זיהוילפניבחשבוןלהביאישגורמיםאילומסבירזהפרק.(OCR) האופטיהתוויםזיהויאיכותעלמשמעותיתהשפעהישהתמונותלאיכות
.התמונות

(OCR)אופטיתוויםזיהוישלשפות·

הדפסהסוג·

הדפסהאיכות·
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צבעיםמצב·

(OCR) אופטיתוויםזיהוישלשפות

 ABBYY FineReaderשלבמקרה.(יותראושפותבשתיהכתובים,כלומר) מרובותבשפותומסמכיםאחתבשפהמסמכיםלזהותמסוגל
.(OCR) אופטיתוויםזיהוישלשפותכמהלבחורעליך,מרובותבשפותמסמכים

:הבאותמהאפשרויותבאחתובחרLanguages>Options,עללחץ,(OCR)אופטיתוויםזיהוישלשפותלבחורכדי

·Automatically select OCR languages from the following list
 ABBYY FineReaderלערוךכדי.המשתמשידי-עלהמוגדרתהשפותמרשימתהמתאימותהשפותאתאוטומטיבאופןיבחר

:השפותרשימתאת

.נבחרהAutomatically select OCR languages from the following listשהאפשרותודא.1

....Specifyהלחצןעללחץ.2

.OKעלולחץ,הרצויותבשפותבחר,Languagesשיח-הדובתיבת.3

.אישורעללחץ,Optionsשיח-הדובתיבת.4

·Specify OCR languages manually
.ברשימהנמצאתלאהרצויההשפהאםזובאפשרותבחר

חדשהקבוצהליצורתוכל,תכופותלעתיםמסויםשפותבשילובמשתמשאתהאם.אחתשפהלפחותציין,שלמטהשיח-הדובתיבת
.אלושפותעבור

:ברשימהנמצאתלאמסוימתשפהאם

,לחלופין.ABBYY FineReader-בנתמכתאינההשפה.1
.(OCR)אופטיתוויםזיהוישלנתמכותשפותבדףעיין,הנתמכותהשפותשלמלאהלרשימה

.שברשותךהמוצרבגרסתנתמכתלאהיא.2
< Helpעללחץ) רישיונותשיח-הדובתיבתשברשותךהמוצרבגרסתהמלאההזמינותהשפותרשימתאתלמצואניתן

About > License Infoזושיח-דותיבתלפתוחכדי).

תוויםלזהותמצליחהלאהתוכניתאם:גםראה.משלךוקבוצותשפותליצורניתן,שפותשלובקבוצותמוכללותבשפותלשימושבנוסף
.מסוימים

הדפסהסוג

להשתנותעשויה(OCR) האופטיהתוויםזיהויאיכות.פקסומכשיריכתיבהמכונותכגון,מכשיריםמגווןבאמצעותמסמכיםלהדפיסניתן
-הדובתיבתהנכוןההדפסהבסוגבחירהידי-על(OCR)האופטיהתוויםזיהוישלהאיכותאתלשפרניתן.המסמךהודפסשבולאופןבהתאם
Options.שיח

Autoהאפשרותאתלבחוריש,הדפסהסוגשלאוטומטילזיהוי.אוטומטיבאופןההדפסהסוגאתתזהההתוכנית,המסמכיםרובעבור
< Toolsעללחץ) Optionsשיח-הדובתיבתDocument typeהאפשרויותבקבוצת Options...>OCRלאפשרויותלגשתכדי

.'לבן-שחור' במצבאו'מלאצבע' במצבמסמכיםלעבדניתן.(אלו

.לצורךבהתאםההדפסהסוגאתידניתלבחורגםניתן



ABBYY® FineReader 14
במדריך למשתמש 

182

עבור.('t' האותעם'w' האותאת,לדוגמה,השווה) שווהברוחבהאותיותכל.כתיבהבמכונתשהוקלדלטקסטדוגמה
.Typewriterבאפשרותבחר,זהמסוגטקסטים

גםקיימים.מהמקומותבחלקברורותלאהאותיות,מהדוגמהלראותשניתןכפי.פקסבמכשירשהודפסלטקסטדוגמה
.Faxבאפשרותבחר,זהמסוגטקסטיםעבור.ועיוותרעש

שהודפסומסמכיםעיבודלפניAutoהאפשרותאתלבחוריש,פקסבמכשירשהודפסואוכתיבהבמכונתשהוקלדוטקסטיםזיהוילאחר
.רגילבאופן

הדפסהאיכות

,(אקראייםכתמיםאושחורותנקודות,למשל) "רעש" המכיליםלקויהבאיכותמסמכיםעבורספציפיותסריקהבהגדרותצורךישלעתים
.מוסטיםטבלהוגבולותמוטותשורותאואחידותולאמטושטשותאותיות

פקס עיתון

ערךאתאוטומטיבאופןתבחרהתוכנית,אפורבגווניסריקהבעת.אפורגווניבביותרהטובהבצורהנסרקיםלקויהבאיכותמסמכים
.המיטביבהירותה

בעת(OCR) אופטיתוויםזיהוישליותרטובותתוצאותלהשיגכדי,הסרוקבטקסטהאותיותעלמידעיותרשומר'אפורגווני' הסריקהמצב
ראה.התמונהבעורךהזמיניםהתמונהעריכתכליבאמצעותמהפגמיםחלקידניתלתקןגםניתן.לקויהאובינוניתבאיכותמסמכיםשלזיהוי
(OCR).אופטיתוויםזיהוישלנמוכהדיוקורמתפגמיםמכילההמסמךתמונתאם:גם

צבעיםמצב

אתמאודתקטיןזובחירה.'לבן-שחור' במצבהמסמךאתלעבדניתן,מלאבצבעמסמךשלהמקורייםהצבעיםאתלשמרצריךאינךאם
נמוכהשלהןשהניגודיותתמונותעיבוד,זאתעם.האופטיהתוויםזיהויתהליךאתותזרז,(OCR) אופטיתוויםזיהוישלהנוצרהפרויקט
שלבמקרהלבן-שחורבעיבודלהשתמשמומלץלא,כןכמו.(OCR) אופטיתוויםזיהוישללקויהלאיכותלהובילעלוללבן-בשחור
.וקוריאניתיפנית,בסיניתוטקסטיםמגזיניםעמודי,צילומים
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Fastבאפשרותבחירהידי-עללבן-בשחורמסמכיםושלבצבעמסמכיםשל(OCR) האופטיהתוויםזיהויקצבאתלהגבירגםניתן.עצה
recognitionבכרטיסייהOCRשיח-הדותיבתשל.Optionsאופטיתוויםזיהויאפשרויותבדףעיין,זיהוימצביעלנוסףלמידע

.(OCR)

.לסריקהעצותבדףעיין,הנכוןהצבעיםמצבבחירתבנושאנוספותלהמלצות

מסמךסרוקאו,צבעוניותתמונותעםקובץפתח,צבעונימסמךלקבלת.הצבעיםאתלשחזרתוכללא,לבן-לשחוריומרשהמסמךלאחר
.צבעיםבמצבנייר

תמונהעיבודאפשרויות

:באפשרותך,ABBYY FineReader-בעמודיםשלהפתיחהואתהסריקהאתאישיתלהתאיםכדי

PDFבעורךרקעזיהוילהשבית/להפעיל·

(OCR)האופטיהתוויםזיהויעורךאלנוספיםכשהםעמודיםשלאוטומטייםוזיהויניתוחלהשבית/להפעיל·

לתמונהמקדיםעיבודהגדרותלציין·

זאתלעשותניתן,לחלופין.'חדשהמשימה' בחלוןסריקותאותמונות,PDF מסמךפתיחתבעתהרצויותהאפשרויותאתלבחורניתן
< Toolsעללחץ) Optionsשיח-הדותיבתשלImage Processingבכרטיסייה Options...זושיח-דותיבתלפתוחכדי).

.נפתחו/שנסרקוחדשותתמונותעלרקיחולוOptionsשיח-הדובתיבתשתבצעשינויים

:הבאותהאפשרויותאתמכילהOptionsשיח-הדותיבתשלImage Processingהכרטיסייה

PDFבעורךרקעזיהויהפעלת

להםשאיןבמסמכיםגםטקסטולהעתיקלחפשלךמאפשררקעזיהוי.PDF בעורךשתפתחהעמודיםכלעבוררקעבזיהוישימושייעשה
.עצמובמסמךקבועיםשינוייםיבוצעולא.(מתמונותשנוצרואובלבדסריקותשמכיליםמסמכים,למשל) טקסטשכבת

(OCR).האופטיהתוויםזיהוישפותאתלצייןגםניתןזובכרטיסייה

< Fileעללחץ,זהבמסמךטקסטחיפושילבצענוספיםלמשתמשיםלאפשרתרצהאם Recognize Document > Recognize
Document....

(OCR) האופטיהתוויםזיהוילעורךשנוספותמונותשלאוטומטייםוזיהויניתוח

:זמיניםהבאיםהמצבים.זואפשרותלשנותניתןאך,אוטומטיבאופןומזוהיםמנותחיםהעמודים,מחדלכברירת

·Recognize page images (includes preprocessing and analysis)
שנבחרוההגדרותבאמצעותאוטומטיבאופןמקדיםעיבודיעברוהן,(OCR) האופטיהתוויםזיהויבעורךנפתחותתמונותכאשר

.אוטומטיבאופןהםגםמבוצעים(OCR) אופטיתוויםוזיהויניתוח.Image preprocessing settingsההגדרותבקבוצת

·Analyze page images (includes preprocessing)
.(OCR) האופטיהתוויםזיהויאתידניבאופןלהפעילישאך,אוטומטיבאופןמבוצעיםמסמךוניתוחתמונהשלמקדיםניתוח

·Preprocess page images
כללבדרךמשמשזהמצב.ידניבאופן(OCR) אופטיתוויםוזיהויניתוחלהתחיליש.אוטומטיבאופןמבוצעמקדיםעיבודרק

.מורכביםמבניםעםמסמכיםעבור
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Automatically process page imagesהאפשרותאתנקה,מוסיףשאתההתמונותאתאוטומטיבאופןלעבדמעונייןאינךאם
as they are added to the OCR Editor.

.כתמונותמסמכיםלשמורובמסמךנבחריםעמודיםרקלזהות,גדוליםמסמכיםבמהירותלפתוחניתןכך

לתמונהמקדיםעיבודהגדרות

 ABBYY FineReaderדיגיטליותובתמונותבסריקותנפוציםפגמיםאוטומטיבאופןלתקןלךמאפשר.

:מומלצותאפשרויותשלושמציגהזושיח-דותיבת,מחדלכברירת

·Split facing pages
כלאחדעמודהמכילות,תמונותלשתיצמודיםעמודיםהמכילותתמונותאוטומטיבאופןתפצלהתוכנית.צמודיםעמודיםפיצול
.אחת

·Correct page orientation
.(OCR) אופטיתוויםזיהוישללפרויקטשנוספיםהעמודיםכיווןאת(הצורךלפיותתקן) אוטומטיבאופןתזהההתוכנית

·Use recommended settings for better OCR
.מקדיםלעיבודהנדרשותההגדרותאתאוטומטיבאופןותחילתבחרהתוכנית

:Show Advanced Settingsעללחץ,ההגדרותכלאתלהציגכדי

·Deskew images
.הצורךלפיהטיותותתקן,מוטיםעמודיםאוטומטיבאופןתזהההתוכנית

·Straighten text lines
.טרפזעיוותילתקןמבליאותןותיישר,בתמונותאחידותלאטקסטשורותאוטומטיבאופןתזהההתוכנית

·Correct image resolution
לפיהתמונותשלהרזולוציהאתתשנהוהיא,תמונותעבורביותרהטובההרזולוציהאתאוטומטיבאופןותקבעתזהההתוכנית
.הצורך

·Detect page edges *
.אוטומטיבאופןתמונהקצוותותחתוךתזהההתוכנית

·Whiten background *
.ביותרהטובההבהירותהגדרתאתותבחר,אוטומטיבאופןרקעיםתבהירהתוכנית

·Reduce ISO noise *
.מצילומיםרעשאוטומטיבאופןתסירהתוכנית

·Remove motion blur *
.מטושטשותדיגיטליותתמונותשלהחדותאתתגבירהתוכנית

·Correct trapezoid distortions *
.ספריםשלובסריקותדיגיטלייםבצילומיםאחידותלאטקסטושורותטרפזעיוותיאוטומטיבאופןתזהההתוכנית

·Fix inverted colors on image
.בהיררקעעליודפסכההשטקסטכךתמונהצבעיתהפוךהתוכנית,הצורךלפי
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·Convert to black and white
אופטיתוויםזיהוישלהנוצרהפרויקטאתמשמעותיתיקטיןזהתהליך.לבן-בשחורלתמונותבצבעתמונותתמירהתוכנית

(OCR),וטקסטיםמגזיניםעמודי,תמונותשלבמקרהלבן-לשחורבהמרהלהשתמשמומלץלא.האופטיהתוויםזיהויאתויאיץ
.וקוריאניתיפנית,בסינית

·Remove color marks
.מסתיריםאלהשסימוניםהטקסטזיהויעללהקלכדי,עטבאמצעותשנעשווסימוניםצבעחותמותותסירתזהההתוכנית
דיגיטליותתמונותעבורזובאפשרותתבחראל.לבןרקעעלהמודפסכההטקסטעםסרוקיםלמסמכיםמיועדתזואפשרות
.צבעונייםרקעיםעםמסמכיםועבור

.בלבדדיגיטליותתמונותעבור*

.Hide Advanced Settingsעללחץ,בלבדהמומלצותההגדרותאתלהציגכדי

שלהתמונותבעורךרצוימוקדםעיבודלהחילועדייןמסמךעמודישלפתיחהאוסריקהבעתהללוהאפשרויותכלאתלהשביתניתן
(OCR).אופטיתוויםזיהוישלנמוכהדיוקורמתפגמיםמכילההמסמךתמונתאם:גםראה.(OCR)האופטיהתוויםזיהויעורך

(OCR) אופטיתוויםזיהויאפשרויות

שבהןהאפשרויותקביעתבעת.ומדויקותמהירותתוצאותשללקבלהחשובה(OCR) אופטיתוויםזיהוישלנכונותבאפשרויותהבחירה
קבוצות.בתוצאותהמיועדהשימושאופןאתגםאלא,המסמךמורכבותואתסוגאתרקלאבחשבוןלהביאעליך,להשתמשתרצה

:זמינותהבאותהאפשרויות

PDFזיהוימצבי·

(OCR)אופטיתוויםזיהוישלדיוקלביןמהירותביןאיזון·

מסמךסוג·

מבנייםאלמנטיםשלזיהוי·

ברקודים·

ושפותתבניות·

מזוההבטקסטלשימושגופנים·

< Toolsעללחץ) Optionsשיח-הדותיבתשלOCRבכרטיסייה(OCR) האופטיהתוויםזיהויאפשרויותאתלמצואניתן
Options...זושיח-דותיבתלפתוחכדי).

 ABBYY FineReaderאופטיתוויםזיהוישללפרויקטמוסיףשאתהעמודכלאוטומטיבאופןמזהה (OCR).אופטיתוויםבזיהוי
(OCR),אופטיתוויםוזיהויניתוחלבטלניתן.הנוכחיותהנבחרותבאפשרויותתשתמשהמערכת (OCR)חדשותתמונותשלאוטומטיים
< Toolsעללחץ) Optionsשיח-הדותיבתשלImage Processingבכרטיסייהשנוספו Options...שיח-דותיבתלפתוחכדי

.(זו

כדי(OCR) האופטיהתוויםזיהויתהליךאתשובהפעל,המסמךזיהוילאחר(OCR) אופטיתוויםזיהוישלהאפשרויותאתתשנהאם
.החדשותהאפשרויותעםהמסמךאתלזהות

PDFזיהוימצבי
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ניתנותבתבניותממסמכיםכללבדרךנוצריםאלהPDF מסמכי.ותמונותטקסטשכבותהמכיליםPDF למסמכימיועדותאלוהגדרות
Useבמצבמעובדיםתמיד,בלבדתמונהשהםPDF ומסמכילחיפושניתניםPDF מסמכיכגון,PDF מסמכישלאחריםסוגים.לעריכה
OCR,שלאלהסוגיםעבורהמחדלברירתמצבשהוא PDF.מסמכילעיבודנוספותהגדרותבשוםצורךאין PDFאלהמעין.

:זמיניםזיהוימצבישלושה

·Automatically Choose between OCR and Text from PDF
המערכת,לאאם.טובהבאיכותטקסטמכילההיאאםהקיימתהטקסטבשכבתותשתמש,הטקסטשכבתאתתבדוקהתוכנית
.חדשהטקסטשכבתליצורכדי(OCR) אופטיתוויםבזיהויתשתמש

·Use OCR
מתאיםיותרהואאך,יותררבזמןנמשךזהמצב.חדשהטקסטשכבתליצורכדי(OCR) אופטיתוויםבזיהויתשתמשהמערכת
.ירודהבאיכותטקסטשכבותעםלמסמכים

·Use Only Text from PDF
זיהויהפעלתללאהמקוריתהטקסטבשכבתתשתמשהתוכנית.טקסטשכבותעםPDF מסמכיעבורהמחדלברירתמצבזהו

.(OCR) אופטיתווים

(OCR) אופטיתוויםזיהוישלדיוקלביןמהירותביןאיזון

:לבצעלךמאפשר

·Thorough recognition
המכיליםכאלהאפילו,מורכבותפריסותעםמסמכיםוגםפשוטיםמסמכיםגםומזההמנתחABBYY FineReader ,זהבמצב
תאיםעםוטבלאותלבניםרשתקוויעםטבלאותזהבכלל) מורכבותטבלאותעםומסמכיםצבעונירקעעלהמודפסטקסט

עבור.(צבעוניים

Thorough recognitionיותרטובהשמתקבלתהתוצאהאךזמןיותרנדרש.
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·Fast recognition
.טובהבאיכותותמונותפשוטותפריסותעםגדוליםמסמכיםלעיבודמומלץזהמצב

הדפסהסוג

(OCR).אופטיתוויםזיהוילפניבחשבוןלהביאשישמסמךתכונות:גםראה.המסמךלהדפסתהמשמשהמכשירסוגאתמציין

מבנייםאלמנטיםזיהוי

שמירתלאחר.ורשימותענייניםתוכן,שולייםהערות,ותחתונותעליונותכותרות:תזההשהתוכניתשתרצההמבנייםהאלמנטיםאתבחר
.שנבחרוהאלמנטיםעלללחוץיהיהניתן,המסמך

ברקודים

Convertבאפשרותבחר,כתמונהאותםלשמורבמקוםוספרותאותיותשללמחרוזותאותםלהמירוברצונך,ברקודיםמכילהמסמךאם
barcodes into strings.מושבתתזותכונה,מחדלכברירת.

ושפותתבניות

:הבאיםהטקסטסוגילזיהויתרגולעםבזיהוימשתמשתהמערכת

(מתמטייםסימנים,לדוגמה) מיוחדיםסמליםעםטקסטים·

קישוטייםאלמנטיםעםטקסט·

(עמודים100-למעל) נמוכהבאיכותמתמונותטקסטשלגדולנפח·

אתלתרגלכדיUse training to recognize new characters and ligaturesאתהפעל.מושבתתרגולה,מחדלכברירת
ABBYY FineReaderאופטיתוויםזיהוישלביצועבמהלך (OCR).

.לזיהוימשלךבתבניותאומוכללותבתבניותלהשתמשניתן

(OCR).אופטיתוויםזיהוישלפרויקט:גםראה.משתמששלושפותתבניותעבורהגדרותולטעוןלשמורניתן

גופנים

.מזוההטקסטשמירתבעתלשימושהגופניםאתלבחורניתןכאן

:גופניםלבחורכדי

....Select Fontsהלחצןעללחץ.1

.OKעלולחץ,הרצוייםהגופניםאתבחר.2

נוספותושפותעבריתעםעבודה

העבודהבמהלך.וקוריאניתיפנית,סינית,תאילנדית,יידיש,עברית,ערביתבשפותמסמכיםלזהותניתןABBYY FineReader באמצעות
יש,אירופאיותשפותלביןקוריאניתאויפנית,סיניתביןשילוביששבהםמסמכיםגםכמו,בקוריאניתאוביפנית,בסיניתמסמכיםעם

.נוספיםגורמיםמספרבחשבוןלהביא

מומלציםגופנים·

אוטומטיתמונהעיבודשלהשבתה·

אחתמשפהביותרהכתוביםמסמכיםזיהוי·

הטקסטבחלוןאירופאיםשאינםתוויםמוצגיםלאאם·
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המזוהההטקסטשלהכיווןשינוי·

מומלציםגופנים

הטבלה.נוספיםגופניםבהתקנתצורךשיהיהייתכן,וקוריאניתיפנית,סינית,תאילנדית,יידיש,עברית,ערביתבשפותטקסטלזהותכדי
.אלובשפותטקסטיםעבורהמומלציםהגופניםאתמפרטתשלהלן

(OCR) אופטיתוויםזיהוישלשפות מומלץגופן

ערבית Arial™ Unicode™ MS

עברית Arial™ Unicode™ MS

יידיש Arial™ Unicode™ MS

תאילנדית Arial™ Unicode™ MS

Aharoni

David

Levenim mt

Miriam

Narkisim

Rod

(פשוטה) סינית

(מסורתית) סינית

קוריאנית,יפנית

(הנגול) קוריאנית

Arial™ Unicode™ MS

:כגוןSimSun גופני

Example SimSun (Founder Extended) ,

SimSun-18030, NSimSun.

Simhei

YouYuan

PMingLiU

MingLiU

Ming(עבור-ISO10646)

STSong

.הזיהוידיוקלשיפורעצותמכילשלהלןהחלק

אוטומטיתמונהעיבודשלהשבתה

.אוטומטיבאופןזיהוייעברו(OCR)אופטיתוויםזיהוישלפרויקטלשתוסיףהעמודיםכל,מחדלכברירת
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כיווןשלהאוטומטיהזיהויאתלהשביתמומלץ,אירופאיתשפהעםבשילובבקוריאניתאוביפנית,בסיניתטקסטמכילהמסמךאם,זאתעם
.(במהופךנסרקולאהן,כלומר) הנכוןבכיווןנמצאותהעמודתמונותכלאםרקכפולעמודפיצולבאפשרותולהשתמשהעמוד

ImageבכרטיסייהSplit facing pagesוהאפשרותCorrect page orientationהאפשרותאתלהשבית/לאפשרניתן
Processingשיח-הדותיבתשלOptions (עללחץTools > Options...זושיח-דותיבתלפתוחכדי).

מכןלאחרורק,(OCR) אופטיתוויםלזיהויהמתאימהבשפהשבחרתתחילהודא,ביידישאובעברית,בערביתצמודיםעמודיםלפצלכדי
Swap book pages.באפשרותבחירהידי-עלהמקוריהעמודיםמספוראתלשחזרגםניתןSplit facing pages.באפשרותבחר
(OCR).אופטיתוויםזיהוישלפרויקטים:גםראה

.ידניבאופןאלופעולותולבצעתמונותעבוראוטומטי(OCR) אופטיתוויםוזיהויניתוחלהשביתמומלץ,מורכבמבנהישלמסמךאם

שיח-הדותיבתשלImage Processingבכרטיסייהשנוספוחדשותתמונותשלאוטומטי(OCR) אופטיתוויםוזיהויניתוחלכבותניתן
Options (עללחץTools > Options...זושיח-דותיבתלפתוחכדי).

Options.שיח-הדותיבתאתלפתוחכדיOptions...>Toolsעללחץ.1

Automatically process page images as they areהאפשרותאתנקה,Image Processingבכרטיסייה.2
added to the OCR Editor.

.אישורעללחץ.3

אחתמשפהביותרהכתוביםמסמכיםזיהוי

מסמכיםדומהבאופןלזהותניתן.בסיניתוגםבאנגליתגםטקסטשמכילמסמךלזהותכיצדומסבירות,כדוגמהניתנותשלהלןההוראות
.אחרותשפותהמכילים

,Language Editorשיח-הדובתיבת.השפותמרשימת...More languagesבאפשרותבחר,הראשיהכליםבסרגל.1
.השפותמרשימתואנגליתסיניתובחר,Specify OCR languages manuallyבאפשרותבחר

.התמונותאתפתחאוהעמודיםאתסרוק.2

:בתמונההאזוריםכלאתלזהותמצליחהלאהתוכניתאם.3

אזורעריכתכליבאמצעותידניבאופןאזוריםציין·

.בהתאםסיניתאואנגליתצייןArea Propertiesותחת,אחתשפהרקשמכיליםאזוריםציין·
לצייןתוכללא,טבלהוטקסטכגון,שוניםמסוגיםבאזוריםבחרתאם.הסוגמאותואזוריםעבוררקשפהלצייןניתן

.שפה

לאהפוךאואנכיטקסטאםבדףעיין,לפרטיםOrientation)הנפתחתמהרשימההטקסטבכיווןבחר,הצורךבמידת·
(זוהה

Directionהנפתחתברשימהטקסטכיוונישלבחירהמספקתהתוכנית,קוריאניתאויפנית,סיניתבשפותטקסטיםעבור·
(of CJK textאזורמאפייניעריכתבדףעיין,לפרטים.)

הטקסטבחלוניתאירופאיםשאינםתוויםמוצגיםלאאם

.Plain textבמצבשבחרתייתכן,טקסטבחלוניתשגויבאופןמוצגקוריאניתאויפנית,סיניתבשפותטקסטאם

:Plain textבמצבשימושנעשהשבוהגופןאתלשנותכדי

Options.שיח-הדותיבתאתלפתוחכדיOptions...>Toolsעללחץ.1
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.Areas and Textהכרטיסייהעללחץ.2

.Font used to display plain textהנפתחתמהרשימהArial Unicode MS בחר.3

.אישורעללחץ.4

-"?"בהוחלפומהתוויםשחלקאושגויבגופןשימושנעשהבדףעיין,שגויבאופןמוצגעדייןטקסטבחלוןוהטקסט,עזרהלאזאתפעולהאם
-"□".באו

המזוהההטקסטשלהכיווןשינוי

 ABBYY FineReaderידניבאופןטקסטכיווןלצייןגםניתןאך,אוטומטיבאופןטקסטכיווןמזהה.

.'טקסט' החלוניתאתהפעל.1

.יותראואחתפסקהבחר.2

.'טקסט' שבחלוניתהכליםבסרגלהלחצןעללחץ.3

התוויםזיהויביצועלפניהטקסטכיווןאתלצייןכדיתמונהבחלוניתDirection of CJK textהנפתחתברשימהלהשתמשניתן
.אזורמאפייניעריכת:גםראה.(OCR)האופטי

נתמכותממשקשפות

כדי.התפריטיםופריטיהלחצנים,שיח-הדותיבות,ההודעותלכלתשמשזושפה.ABBYY FineReader התקנתבעתנבחרתהממשקשפת
:שלהלןההוראותלפיפעל,הממשקשפתאתלהחליף

.Otherבכרטיסייהבחרמכןולאחר,Optionsשיח-הדותיבתאתלפתוחכדיToolsבתפריט...Optionsעללחץ.1

.Interface languageהנפתחתמהרשימההרצויהבשפהבחר.2

.אישורעללחץ.3

.מחדשABBYY FineReader אתהפעל.4

:GUI שפות24-בתומך

·English

·Bulgarian

·Hungarian

·Vietnamese

·Dutch

·Greek

·Danish

·Spanish

·Italian

·Chinese Traditional
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·Chinese Simplified

·Korean

·German

·Polish

·Portuguese (Brazilian)

·Russian

·Slovak

·Turkish

·Ukrainian

·French

·Czech

·Swedish

·Estonian

·Japanese

בייטסובמספריבחותמותנוכחייםושעהתאריך

.בייטסמספריבמנהלאוהחותמותבמנהלהבאיםבתגיםהשתמש.הנוכחיהתאריךאתהמציגיםבייטסומספריחותמותליצורניתן

תג דוגמה

<d/< קצרהבתבניתתאריך 07.02.2013

<date/< ארוכהבתבניתתאריך 2013 בפברואר7

<t12/< שעות12 בתבתבניתשעה 9:22PM

<t24/< שעות24 בתבתבניתשעה 21:22

<time/< HH:MM:SS בתבניתשעה 21:22:51

, >/d=RUS> ,לדוגמה.אחרתתבניתלצייןניתן.והשעההתאריךתבניותאתיקבעושלךבמחשבהאזוריותההגדרות,מחדלכברירת

>date=USA/>או <time=ENG/< .המקדימההתצוגהבחלוניתמיידיתתוצגהתוצאה.

Click here to see some examples
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<d=USA/< 2/7/2013

<d=ENG/< 07/02/2013

<d=RUS/< 07.02.2013

<d=DEU/< 07.02.2013

<d=FRA/< 07/02/2013

<d=ITA/< 07/02/2013

<d=ESP/< 07/02/2013

<d=NLD/< 3-2-2013

<d=PO/< 2013-02-07

<d=HUN/
<

2013.02.07

<d=CZ/< 7.2.2013

<d=SL/< 7. 2. 2013

.אישיתבהתאמהושעהתאריךתבניותלצייןניתן

Click here to see some examples

<date=USA %A/< שישייום

<date=DEU %B, %Y/< 2013 ,פברואר

<time %Hh %Mm/< 09h 22m

.>/time>-ו> /date> התגיםבאמצעותושעהתאריךתבניותלצייןניתן
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>/date> פרמטרי
דוגמה

שנה

%y (מוביליםאפסיםעם) 99 עד01-מכמספרהשנה 01

%#y (מוביליםאפסיםללא) 99 עד1-מכמספרהשנה 1

%Y (מוביליםאפסיםעם) 9999 עד0001-מכמספרהשנה 2013

%#Y (מוביליםאפסיםללא) 9999 עד1-מכמספרהשנה 2013

חודש

%b מקוצריםחודשיםשמות פבר

%B ימיםשלמלאיםשמות פברואר

%m (מוביליםאפסיםעם) 12 עד01-מכמספרהחודש 02

%#m (מוביליםאפסיםללא) 12 עד1-מכמספרהחודש 2

בחודשיום

%d (מוביליםאפסיםעם) 31 עד01-מכמספרבחודשהיום 07

%#d (מוביליםאפסיםללא) 31 עד1-מכמספרבחודשהיום 7

בשבועיום

%a מקוצריםימיםשמות 'ג

%A ימיםשלמלאיםשמות שלישייום

>/time> פרמטרי
דוגמה

שעות

%H (מוביליםאפסיםעם,23 עד00-מ) שעות24 בתבתבניתשעות 07

%#H (מוביליםאפסיםללא,23 עד0-מ) שעות24 בתבתבניתשעות 7

%I (מוביליםאפסיםעם,12 עד01-מ) שעות12 בתבתבניתשעות 05

%#I (מוביליםאפסיםללא,12 עד1-מ) שעות12 בתבתבניתשעות 5
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%p *שעות12 בתתבניתעבור.A.M./P.M סימון AM

ושניותדקות

%M (מוביליםאפסיםעם) 59 עד00-מכמספרדקות 04

%#M (מוביליםאפסיםללא) 59 עד0-מכמספרדקות 4

%S (מוביליםאפסיםעם) 59 עד00-מכמספרשניות 04

%#S (מוביליםאפסיםללא) 59 עד0-מכמספרשניות 4

נוסףפרמטר

%% אחוזיםסמל

Changing your regional settings

שפהואפשרויותאזוריותאפשרויות< הבקרהלוח< התחלהעללחץ.1

.משלךושעהתאריךתבניתליצורכדיאפשרויותעללחץאו,ושעהתאריךעבורהרצויההתבניתאתבחר,תבניותבכרטיסייה.2

.ושפהאזור<ושפהזמן<מחשבהגדרות< התחלהעללחץ,Windows 10-ב

______________________

.CZ-וUSA, ENG, HUN האזוריםעבוררקזמין* 

נתמכותבשפותטקסטיםשלנכונהלתצוגההנדרשיםגופנים
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(OCR) אופטיתוויםזיהוישלשפות גופן

אבחזית (Arial Unicode MS(*

אווארית (Arial Unicode MS(*, Lucida Sans Unicode

אגול (Arial Unicode MS(*, Lucida Sans Unicode

אדיגית (Arial Unicode MS(*, Lucida Sans Unicode

אלטאי (Arial Unicode MS(*, Lucida Sans Unicode

ערבית (Arial Unicode MS(*

*(גרבר,מערבית,מזרחית) ארמנית (Arial Unicode MS(*

*בשקירית (Arial Unicode MS(*, Palatino Linotype

וייטנאמית (Arial Unicode MS(*

גאגאוזית (Arial Unicode MS(*

דארגווה (Arial Unicode MS(*, Lucida Sans Unicode

זולו (Arial Unicode MS,(*s Unicode, Lucida San

עברית (Arial Unicode MS(*

יידיש (Arial Unicode MS(*

אינגוש (Arial Unicode MS(*, Lucida Sans Unicode

קברדיאן (Arial Unicode MS(*, Lucida Sans Unicode

(מסורתית) סינית,(מפושטת) סינית (Arial Unicode MS(*, SimSun fonts

Example SimSun (Founder Extended), SimSun-18030,
NSimSun.

Simhei, YouYuan, PMingLiU, MingLiU, Ming(for-ISO10646),
STSong
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(הנגול) קוריאנית,קוריאנית (Arial Unicode MS(*, SimSun fonts

Example SimSun (Founder Extended), SimSun-18030,
NSimSun.

Simhei, YouYuan, PMingLiU, MingLiU, Ming(for-ISO10646),
STSong

קוריאק (Arial Unicode MS(*, Lucida Sans Unicode

לאק (Arial Unicode MS(*, Lucida Sans Unicode

לזגי (Arial Unicode MS(*, Lucida Sans Unicode

מאנסי (Arial Unicode MS(*Unicode, Lucida Sans

מארי (Arial Unicode MS(*

אוסטית (Arial Unicode MS(*

(הישןהאיות) רוסית (Arial Unicode MS(*, Palatino Linotype

טבסאראן (Arial Unicode MS(*, Lucida Sans Unicode

יקית'טג (Arial Unicode MS(*, Palatino Linotype

תאילנדית (Arial Unicode MS(*, Aharoni, David, Levenim mt, Miriam,
Narkisim, Rod

אודמורט (Arial Unicode MS(*

חקאס (Arial Unicode MS(*

קאנטי (Arial Unicode MS(*

האוסה (Arial Unicode MS(*icode, Lucida Sans Un

נית'צ'צ (Arial Unicode MS(*, Lucida Sans Unicode

ובאש'צ (Arial Unicode MS(*

ית'וקצ'צ (Arial Unicode MS(*, Lucida Sans Unicode

יאקוט (Arial Unicode MS(*
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יפנית (Arial Unicode MS(*, SimSun fonts

Example SimSun (Founder Extended), SimSun-18030,
NSimSun.

Simhei, YouYuan, PMingLiU, MingLiU, Ming(for-ISO10646),
STSong

-למצורף/למצואניתןאיפה

( (*Microsoft Office2000יותרמאוחרתגרסהאו

רגיליםביטויים

.אישיתבהתאמהשפהעבורמילוןליצירתלהשתמשניתןשבהםהרגיליםהביטוייםאתמפרטתשלהלןהטבלה
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פריטשם
רגילביטויסמל

מקובל
והסבריםלשימושדוגמאות

תוכל . c.t—מציין "cat," "cot"וכו'

מקבוצהתו [] ]b-d[ell—מציין "bell," "cell," "dell"וכו',]ty[ell—מציין "tell"ו-"yell"

מקבוצהשאינותו [^] ]^y[ell—מציין "dell," "cell," "tell"עלאוסראך "yell”,]^n-s[ell—מציין "bell,"
"cell"עלאוסראך "nell," "oell," "pell," "qell," "rell"ו-"sell"

או | c(a|u)t—מציין "cat"ו-"cut"

התאמותיותראו0 * 'וכו1000 ,100 ,10 ,1 המספריםאתמציין—10*

התאמותיותראו1 + 'וכו1000 ,100 ,10 המספריםאתמתיר—10+

ספרהאואות [0-9a-zA-Zа-
яА-Я]

[0-9a-zA-Zа-яА-Я]—יחידתוכלמאפשר, +[0-9a-zA-Zа-яА-Я]—מאפשר
מילהכל

רישיתלטיניתאות [A-Z]

קטנהלטיניתאות [a-z]

רישיתקיריליתאות [А-Я]

קטנהקיריליתאות [а-я]

ספרה [0-9]

@ .שמור

:הערה

'וכוux, uxx ,'וכוtx, txx אתמייצג+ t-v[x[,לדוגמה.הפוךנטויקולפניוהצב,נורמליכתורגילביטויבסמללהשתמשכדי.1
'וכוt-v[x ,]t-v[xx ,]t-v[xxx[אתמייצג+ x]\t-v[\אבל,'וכוvx, vxx ואת

כמושילובכלאוc אתמייצגa|b+(|c(,לדוגמה.מרובעיםבסוגרייםהשתמש,רגילביטוישלאלמנטיםלקבץכדי.2
abbbaaabbb, abababוכו' (האותיותשבה0-מהארוכהמילה aו-bסדרובכלהגבלהללאעצמןעללחזוריכולות),

'וכוa, c, b, bb, bbb אתמייצגa|b+|c-שבזמן

דוגמאות

שפותשתיליצורניתן,כזהבמקרה.אלקטרונידוארוכתובותשמות,לידהתאריכי:עמודותשלושבעלתטבלהלזהותרוצהשאתהנניח
.הבאיםהרגיליםהביטוייםאתעבורןולציין,'כתובת'ו'תאריך' ,חדשות

:תאריכיםעבוררגילביטוי
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הביטוילכן.(0 או00) אפסלהיותיכוללאהואאך,(12 ,02) ספרותשתיאו('וכו2 ,1) אחתספרהלכלוליכוליוםשמצייןהמספר
).31(|)30(|])0-9][2|1([|])1-9)[0|() :כךלהיראותצריךהיוםעבורהרגיל

).12(|)11(|)10(|])1-9)[0|() :כךלהיראותצריךהחודשעבורהרגילהביטוי

.(]0-9][0-9([|])0-9][0-9][19[) :כךלהיראותצריךהשנהעבורהרגילהביטוי

להציבעליךולכן,רגילביטויסמלהיאהנקודה.נקודהבאמצעותהמספריםאתולהפרידיחדהכולאתלשלבהואלעשותשנותרכלכעת
.(\) הפוךנטויקולפניה

:כךלהיראותצריךבמלואוהתאריךעבורהרגילהביטוי

()|0](1-9([|])1|2][0-9([|)30(|)31(\)) .|0](1-9([|)10(|)11(|)12(\)).19](0-9][0-9([|])0-9][0-9([

:אלקטרונידוארכתובותעבוררגילביטוי

]a-zA-Z0-9_\-\+[.\@]a-z0-9\.\-+[
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ABBYY FineReader 14 שלורישוםהפעלה,התקנה

צדכימבטיחחוקיתבתוכנההשימוש.בטוחאינוחוקילאבמוצרהשימוש- כאחדהקצהובמשתמשיהתוכנהביצרניפוגעתתוכנהפירטיות
.שלההלקוחותאבטחתועלהרוחניהקנייןזכויותעללהגןהמאמציםכלאתעושהABBYY .מזיקיםקודשינויילהכניסיוכללאשלישי

עםרישיוןהסכםעלחתמושלאאנשיםמצדמורשה-בלתישימושהמונעתמיוחדתהגנהטכנולוגייתכולליםABBYY שלהתוכנהמוצרי
ABBYY.עםלעבודכדי ABBYY FineReaderאותולהפעילצורךיש,הגבלותללא.

.מסוימיםמיתרונותנהניםרשומיםומשתמשים,אופציונליהואהרישום

הפרקתוכן

מערכתדרישות·

עבודהוהתחלתABBYY FineReaderשלהתקנה·

ABBYY FineReaderהפעלת·

ABBYY FineReaderרישום·

פרטיותמדיניות·

מערכתדרישות

:הפעלהמערכת.1

·Microsoft® Windows® 10 / 8.1 / 8 / 7

·Microsoft Windows Server® 2016 / 2012 / 2012 R2 / 2008 R2
.המשתמשלממשקשבחרתבשפהלתמוךחייבתההפעלהמערכת

.SSE2 ההוראותמערכתעםיותראוהרץיגה'ג1 במהירות(x64) סיביות64 או(x86) סיביות32 מעבד.2

3.RAM(בייטיגה'ג4 מומלץ) בייטיגה'ג1 בנפח
.מעבדיםמרובתבמערכתנוסףמעבדלכלנוספיםבייטמגה512 שלRAM נפחנדרש

התוכניתלפעולתנוספיםבייטיגה'ג1.2-ולהתקנהבייטיגה'ג1.2 שלפנוידיסקנפח.4

לפחות768×1024ברזולוציההתומכיםוצגמסךכרטיס.5

הסידוריהמספרלהפעלתאינטרנטחיבור.6

אחרהצבעההתקןאוועכברמקלדת.7

מסוףשרתתמיכת

 ABBYY FineReader 14הבאיםהמסוףשרתיעםנבדק:

·Microsoft® Windows Server® 2012 R2, 2008 R2 (Remote Desktop, RemoteAppו-Remote
Desktop Web Access)

·Citrix XenApp 7.9 (משרתגישהאליושמתבצעתהמותקןהיישוםשלבתרחיששימושעושה)

תכליתיות-רבומדפסותסורקים
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 ABBYY FineReader 14תכליתיות-רבובמדפסותבסורקיםתומך (MFP)תואמי TWAINו-WIA.

.נתמכותמסמךתבניותבדףעיין,ABBYY FineReader 14ידי-עלהנתמכותקובץתבניותשלרשימהלקבלת

עבודהוהתחלתABBYY FineReader שלהתקנה

אחדבמחשבABBYY FineReader התקנת

.אחרתהפצהבמדייתאוההתקנהבדיסקSetup.exeהקובץעלכפולהלחיצהלחץ.1

.ההתקנהבאשףשבמסךלהוראותבהתאםפעל.2

LAN-בפריסת

בעתוגמישותמהירותלךמעניקותהאוטומטיותההתקנהשיטות*. מקומיתברשתבוולהשתמשABBYY FineReader אתלהתקיןניתן
.עבודהתחנתבכלידניתהתוכניתאתלהתקיןצריךשאינךמשום,מקומיתברשתABBYY FineReader שלההתקנה

אחתבאמצעותעבודהבתחנותהתוכניתאתלהתקיןניתן,מהשרת.בשרתמותקנתהתוכנית,הראשוןבשלב.שלביםמשנימורכבתההתקנה
:הבאותהשיטותמארבע

Active Directory באמצעות·

Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) באמצעות·

הפקודהמשורת·

אינטראקטיביבמצבידניבאופן·

עיין,מקומיתברשתזותוכניתעםעבודהועלהרישיונותבמנהלשימושעל,עבודהבתחנותABBYY FineReader התקנתעלנוסףלמידע
.המערכתמנהלמדריךב

המערכתמנהלמדריךהורדת

ABBYY FineReader הפעלת

: אתלהפעילכדי

< התחלהעללחץ,Windows 10-ב)  < התוכניותכלעללחץמכןולאחר,Windows-בהתחלההלחצןעללחץ·
.( עללחץמכןולאחר,התוכניותכל

,(הנתמכותהתבניותמבאחתלהיותהקובץעל-) Windows Explorerבמסמךקובץעלהימניהלחצןעםלחץ,לחלופין·
.ההמרהמפקודותבאחתובחרעםהמרהעלאועםעריכהעללחץמכןולאחר

ABBYYשלבאתרFineReaderדף:גםראה.שלמסוימותבמהדורותזמינהלאזותכונה* 
)/http://www.ABBYY.com/FineReader(שלהןהתכונותושלמהדורותשלרשימהלקבלת.

ABBYY FineReader הפעלת
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ABBYY-להפעלהתתבצעלאאם.מלאבמצבאיתהלעבודכדיהתוכניתאתלהפעיליש,ABBYY FineReader 14 התקנתלאחר
FineReader 14,והתוכנית,לשמורשניתןהעמודיםמספראתמגבילאךהתוכניתאתלנסותהמאפשרניסיוןבמצבתעבודהתוכנית

.מסויםזמןפרקלאחרלעבודתפסיק

:ABBYY FineReader 14 אתלהפעילכדי

< Helpעללחץ,חדשהמשימהבחלון.1 Activate....

.אותוטען,רישיוןקובץלךישאם,לחלופין.הסידוריהמספראתהזן.2

:ההפעלהבאשףהמוצגותההפעלהאפשרויותמארבעבאחתבחר

באינטרנטהפעלה·
.לאינטרנטפעילחיבורנדרשזושיטהעבור.שניותמספרתוךמסתיימתוהשלמתה,אוטומטיבאופןמתבצעתההפעלה

ABBYY שלהאתרדרךהפעלה·

.ההפעלהדףאתלפתוחכדיההפעלהבאשףהקישורעללחץ.1

.שבדףהמתאיםבשדהאותווהדבק,ההפעלהבאשףשנמצאהמוצרמזההאתהעתק.2

.שבדףהמתאיםבשדהאותווהדבק,ההפעלהבאשףשנמצאהסידוריהמספראתהעתק.3

.שלךהקשיחבדיסקהרישיוןקובץאתשמור.4

.הרישיוןלקובץהנתיבאתוציין,ההפעלהבאשףNextעללחץ.5

.Nextעללחץ.6

.מלאבמצבויעבודיופעלABBYY FineReader 14 ,והלאהמעתה

אלקטרונידוארבאמצעותהפעלה·

.להפעלההדרושהמידעכלובהאלקטרונידוארהודעתתיצורהתוכנית.1

קובץהמכילהמענההודעתתתקבל.הנושאאתאוהטקסטגוףאתלשנותמבליהאלקטרוניהדוארהודעתאתלשלוחיש.2
.רישיון

.שלךהקשיחבדיסקהרישיוןקובץאתשמור.3

.ההפעלהבאשףהרישיוןלקובץהנתיבאתציין.4

.מלאבמצבויעבודיופעלABBYY FineReader 14 ,והלאהמעתה

אחרממחשבאלקטרונידוארבאמצעותהפעלה·

אם,לדוגמה) מותקןהואשבובמחשבABBYY FineReader 14 אתלהפעילבאפשרותךאיןאםזוהפעלהבשיטתבחר.1
.(אלקטרונידוארהודעותלשלוחניתןשלאאולאינטרנטחיבורלמחשבאין

.טקסטבקובץהרישוימידעאתשמור.2

בשדהActivation requestציין.אלקטרונידוארהודעותלשלוחניתןשממנובמחשבחדשהאלקטרונידוארהודעתצור.3
.אלבשדה-activation@abbyy.com-FineReaderונושאה

תעובדשההודעהלוודאכדי,כלשהםשינוייםתבצעאל.האלקטרוניהדוארהודעתאלהטקסטשבקובץהתוכןאתהעתק.4
.מהירמענהשתקבלוכדיאוטומטיבאופן
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.רישיוןקובץעםמענההודעתתתקבל.ההודעהאתשלח.5

.שלךהקשיחבדיסקהרישיוןקובץאתשמור.6

.ההפעלהבאשףהרישיוןלקובץהנתיבאתציין.7

.מלאבמצבויעבודיופעלABBYY FineReader 14 ,והלאהמעתה

.חוזרתבהפעלהצורךללאמוגבלבלתיפעמיםמספרהמחשבבאותואותולהתקיןניתן,אחתפעםABBYY FineReader הפעלתלאחר
תותקןההפעלהמערכתאםאוהקשיחלדיסקאתחוליתבצעאם,המחשבשלהחומרהבתצורתמשמעותייםשינוייםייערכואם,זאתעם

.שובABBYY FineReader אתלהפעילכדירישיוןקובץלהשיגצורךשיהיהייתכן,מחדש

ABBYY FineReader רישום

הרישום.רשומיםלמשתמשיםהזמינותמיוחדותהטבותולקבלשברשותךABBYY FineReader14עותקאתלרשוםאותךמזמיניםאנו
.אופציונליהוא

:ABBYY FineReaderשללעותקרישוםלבצעניתן

.המוצרשלהעותקהפעלתבעתשלךהקשרפרטינתינתידי-על·
בזמןיותרמאוחרהרישוםאתלבצעתוכל,ההפעלהתהליךבמהלךABBYY FineReader אתלהפעילשלאתבחראם
.לךשנוח

< Helpעללחיצהידי-על· Register...רישום' שיח-הדובתיבתשלךהקשרפרטיומתן'

/https://www.abbyy.com.(ABBYY)חברתשלבאתרהרישוםתהליךהשלמתידי-על·

:הבאותההטבותאתיקבלורשומיםמשתמשים

*.תשלוםללאטכניתתמיכה.1

2.,ABBYY Screenshot Readerבמסךטקסטולזיהוימסךצילומיללכידתלשימושקליישום.

.(ההפעלהמערכתשלמחדשהתקנהבעת,למשל) אותושתאבדבמקרהשלךהסידוריהמספרלשחזוראפשרות.3

במהלךאלוהודעותלקבלתהסכמתךאתתיתןאםשלךלמוצריםחדשותולגרסאותלעדכוניםבנודעהודעותלךנשלח,בנוסף
.הרישוםתהליך

)ABBYY).us/support/-https://www.abbyy.com/enאתרשלהטכניתהתמיכהדף:גםראה* 

פרטיותמדיניות

שברשותךABBYY FineReader שלהעותקשלרישוםמבצעאתהכאשרABBYY אלשלךהאישייםהנתוניםאתלהעבירמסכיםאתה
בהםותשתמשממךשהתקבלוהנתוניםאתותעבדתאסוףABBYY שחברתמסכיםאתהכןכמו.בוומשתמשאותומפעילאתהוכאשר
בקבוצתורקאךישמששתספקאישימידעכל.הקצהמשתמששלהרישיוןבהסכםשמפורטכפיהחללחוקובהתאםסודיותתנאיבמסגרת
הרישיוןהסכםלפיאוהחלהחוקבמסגרתכןלעשותתידרשABBYY חברתאםאלא,שלישיצדגוףלשוםיועברולא,ABBYY החברות

.הקצהמשתמששל
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עלנוסףומידעמיוחדיםמבצעים,תמחורעלמידע,מוצריםעלחדשותהמכילותאלקטרונידוארהודעותלךלשלוחעשויהABBYY חברת
רישוםשלשיח-הדובתיבתהמתאימההאפשרותבחירתידי-על-ABBYYמזהמעיןמידעלקבלתסכיםאםרקהחברהועלמוצרים
.הדיוורמרשימתשלךהאלקטרוניהדוארכתובתאתלמחוקABBYYמחברתלבקשתוכל,עתבכל.המוצר
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נספח

הפרקתוכן

מונחיםמילון·

מקשיםקיצורי·

הלקוחחווייתלשיפורתוכנית·

Glossary

А

Abbreviation A shortened form of a word or phrase (e.g. MS-DOS for Microsoft Disk Operating System,
UN for United Nations, etc.).

 ABBYY FineReader task A set of consecutive steps the program needs to perform in order to process a
document.  ABBYY FineReader 14 includes a number of built-in tasks for the most common document

processing needs. Users can also create their own custom tasks. Built-in tasks can be launched in the New
Task window.

ABBYY Hot Folder A scheduling agent that allows users to select a folder with images and specify the
time for processing the images in this folder. ABBYY FineReader will automatically process the images

from the selected folder.

ABBYY Screenshot Reader An application that enables users to create screenshots and recognize texts
on them.

activation The process of obtaining a special code from ABBYY allowing the user to use his/her copy of
the product in full mode on a given computer.

active area The currently selected area on an image. An active area can be deleted, moved or modified.
To make an area active, click it. The frame enclosing an active area is bold and has sizing handles that can

be dragged to change its size.

ADF (Automatic Document Feeder) A device that automatically feeds documents to a scanner. A scanner
with an ADF can scan multiple pages without manual intervention. ABBYY FineReader can work with

multi-page documents.

ADRT® (Adaptive Document Recognition Technology) A technology that increases the quality of
conversion of multi-page documents. For example, it can recognize such elements as headings, headers

and footers, footnotes, page numbering, and signatures.

area A section of an image enclosed by a frame and containing a certain type of data. Before performing
OCR, ABBYY FineReader detects text, picture, table, and barcode areas in order to determine which

sections of the image should be recognized and in what order.
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area template A template that contains information about the size and locations of the areas in similar-
looking documents.

Automated Tasks A task managing component of ABBYY FineReader 14  that allows you to create, set
up, and launch ABBYY FineReader tasks.

B

background picture area An image area that contains a picture with text printed over it.

barcode area An image area that contains a barcode.

base form The form of a word to which endings, prefixes or suffixes are added.

brightness An image parameter that reflects the amount of white in an image. Increasing brightness
makes the image "whiter". Specifying a suitable brightness value increases recognition quality.גםראה:

.Scanning tips

Back to top

C

code page A table of correspondences between characters and their codes. Users can select the
characters they need from those available in a code page.

color mode A mode that determines whether document colors are to be retained. Black-and-white
images produce smaller OCR projects and are faster to process.

compound word A word made up of two or more existing words. In ABBYY FineReader, a compound
word is a word that the program cannot find in its dictionary but which it can create from two or more

dictionary words.

D

document analysis The process of identifying the logical structure of a document and areas that contain
various types of data. Document analysis can be carried out automatically or manually.

Document Open password A password that prevents users from opening a PDF document unless they
type the password specified by the author.

dpi (dots per inch) A measure of image resolution.

document type A parameter that tells the program how the original text was printed (e.g. on a laser
printer, on a typewriter, etc.). For laser-printed texts, select Auto, for typewritten texts, select Typewriter,

for faxes, select Fax.

driver A software program that controls a computer peripheral (e.g., a scanner, a monitor, etc.).

F
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font effects The appearance of a font (e.g. bold, italic, underlined, strikethrough, subscript, superscript,
small caps).

H

headers and footers Images or text in the top or bottom margin of a page. Headers are located at the
top of the page and footers are located at the bottom.

I

ignored characters Any non-letter characters found in words (e.g. syllable characters or stress marks).
These characters are ignored during the spell check.

inverted image An image with white characters printed against a dark background.

Back to top

K

keyboard shortcuts Keys or combinations of keys that trigger a specific action when pressed. Using
keyboard shortcuts can significantly increase your productivity.
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L

License Manager A utility used for managing ABBYY FineReader licenses and activating  ABBYY
FineReader 14.

ligature A combination of two or more characters that are "stuck" together (e.g. fi, fl, ffi). Such characters
are difficult for ABBYY FineReader to separate. Treating them as one character improves OCR accuracy.

low-confidence characters Characters that may have been recognized by the program incorrectly.

low-confidence words Words that contain one or more low-confidence characters.

M

monospaced font A font (such as Courier New) in which all characters are equally spaced. For better OCR
results on monospaced fonts, on the OCR tab of the Options dialog box, select Typewriter in the

Document type group of options.

Back to top

О

OCR (Optical Character Recognition) A technology that enables computers to read text, detect pictures,
tables, and other formatting elements.

OCR project A project created by ABBYY FineReader to process a document. It contains the images of the
document pages, their recognized text (if any), and the program settings.

OCR project options The set of options that can be selected in the Options dialog box (click
Tools>Options... to open this dialog box). These options also include user languages and patterns. OCR

project options can be saved and then used in other OCR projects.

omnifont system A recognition system that recognizes characters set in any font without prior training.

optional hyphen An optional hyphen (¬) indicates exactly where a word or word combination should be
split if it occurs at the end of a line (e.g. "autoformat" should be split into "auto" and "format"). ABBYY

FineReader replaces all hyphens found in dictionary words with optional hyphens.

P

page layout The arrangement of text, tables, pictures, paragraphs, and columns on a page. The fonts,
font sizes, font colors, text background, and text orientation are also part of the page layout.

paradigm All grammatical forms of a word.

pattern A set of associations between averaged character images and their respective names. Patterns are
created when you train ABBYY FineReader on a specific text.
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PDF (Portable Document Format) A commonly used document format. A PDF file looks the same no
matter what computer it is displayed on thanks to the detailed descriptions of text, fonts, and graphics it

contains.

PDF security settings Restrictions that prevent a PDF document from being opened, edited, copied or
printed. These settings include document open passwords, permissions passwords, and encryption levels.

Permissions password A password that prevents other users from printing and editing a PDF document
unless they type the password specified by the author. If some security settings are selected for the

document, other users will not be able to change these settings until they type the password.

picture area An image area that contains a picture. This type of area may enclose an actual picture or any
other object (e.g. a text fragment) that should be displayed as a picture.

product ID A product identifier that is automatically generated on the basis of the hardware
configuration when activating ABBYY FineReader on a given computer. It does not contain any personal

information or information about the software or data stored on your computer.

prohibited characters Characters that you think will never occur in a text to be recognized. Specifying
prohibited characters increases the speed and quality of OCR.

Back to top

R

recognition area An image area that ABBYY FineReader should analyze automatically.

resolution A scanning parameter measured in dots per inch (dpi). Resolution of 300 dpi should be used
for texts set in 10 pt fonts and larger, 400 to 600 dpi is preferable for texts of smaller font sizes (9 pt and

less).

S

scanner A device for inputting images into a computer.

scanning mode A scanning parameter that determines whether an image must be scanned in black and
white, grayscale, or color.

separators Symbols that can separate words (e.g. /, \, dash) and that are separated by spaces from the
words themselves.

serial number A unique number you receive when you purchase the program. It is used during activation.

shortcut menu The menu that appears when you right-click something, such as an area or another part
of a document.

support ID The unique identifier of a serial number that contains information about the license and the
computer on which it is used. A Support ID provides additional protection and is checked by the technical

support staff before providing technical support.
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Т

table area An image area that contains data in tabular form. When the program reads this type of area, it
draws vertical and horizontal separators inside the area to form a table. This area is then rendered as a

table in the output text.

taggedPDF A PDF document that contains information about the document structure, such as its logical
parts, pictures, and tables. The structure of a document is encoded in PDF tags. A PDF file with such tags

may be reflowed to fit different screen sizes, and will display well on handheld devices.

text area An image area that contains text. Text areas should only contain single-column text.

The process of establishing a correspondence between a character image and the charactertraining
itself.גםראה.standard fonts-If your printed document contains non:

U

Unicode An international text encoding standard developed by the Unicode Consortium (Unicode, Inc.).
The Unicode standard provides an easily extendible 16-bit system for encoding symbols from almost all
contemporary languages. It specifies how symbols should be encoded and determines which algorithms

and character properties should be used during the encoding process.

Back to top

םמקשיקיצורי

 ABBYY FineReaderביותרהרבבשימוששנמצאותהפקודותעבורשלהלןהמקשיםקיצוריאתמספק.

חדשהמשימהחלון·

(OCR)אופטיתוויםזיהויעורך·

PDFעורך·

·ABBYY Compare Documents

חדשהמשימהחלון

קובץתפריט·

עריכהתפריט·

כליםתפריט·

עזרהתפריט·

קובץתפריט
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פקודה קיצור

New PDF Document Ctrl+N

Open PDF Document... Ctrl+O

Open in OCR Editor... Ctrl+R

Scan to OCR Editor Ctrl+S

New OCR Project Ctrl+Shift+N

Open OCR Project... Ctrl+Shift+O

Exit Ctrl+Q

עריכהתפריט

פקודה קיצור

Move Up Alt+↑

Move Down Alt+↓

Remove Del

Select All Ctrl+A

Find Recent Documents Ctrl+F

כליםתפריט

פקודה קיצור

Options... Ctrl+>
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עזרהתפריט

פקודה קיצור

Help F1

(OCR) אופטיתוויםזיהויעורך

קובץתפריט·

עריכהתפריט·

תצוגהתפריט·

זיהויתפריט·

אזורתפריט·

כליםתפריט·

עזרהתפריט·

כללי·

קובץתפריט

פקודה קיצור

New Task... Ctrl+N

Open Image... Ctrl+O

Scan Pages... Ctrl+K

...בשםעמודתמונותשמירת Ctrl+Alt+S

Close Ctrl+W

New OCR Project Ctrl+Shift+N

Open OCR Project... Ctrl+Shift+O

Save OCR Project... Ctrl+Shift+S
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אלקטרוניבדוארמסמךשליחת Ctrl+M

אלקטרוניבדוארתמונותשליחת Ctrl+Alt+M

טקסטהדפסת Ctrl+P

תמונההדפסת Ctrl+Alt+P

Exit Ctrl+Q

עריכהתפריט

פקודה קיצור

Undo Ctrl+Z

Redo Ctrl+Y

Cut Ctrl+X

Recognize and Copy Text Ctrl+C

Copy Area as Image Ctrl+Shift+C

Paste Ctrl+V

Delete Del

Select All Del+A

Cancel Selection Ctrl+Shift+A

Delete Pages... Ctrl+Backspace

Delete Areas and Text Ctrl+Del

Delete Text Ctrl+Shift+Del

לימיןתמונותסיבוב Ctrl+Shift+>

לשמאלתמונותסיבוב Ctrl+Shift+<

Edit Page Images... Ctrl+I

Find... Ctrl+F
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Find Next F3

Replace... Ctrl+H

תצוגהתפריט

פקודה קיצור

Show Navigation Pane F5

תצוגהגודלשינויחלוניתהצגת Ctrl+F5

Image Pane Only F6

Image and Text Panes F7

Text Pane Only F8

Next Pane Ctrl+Tab

Previous Pane Ctrl+Shift+Tab

Zoom In Ctrl++

Zoom Out Ctrl+-

Best Fit Ctrl+0

...מספרעמודאלמעבר Ctrl+G

הבאהעמודאלמעבר Ctrl+↓

הקודםהעמודאלמעבר Ctrl+↑

הראשוןהעמודאלמעבר Ctrl+Home

האחרוןהעמודאלמעבר Ctrl+End

Close Page Ctrl+F4
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זיהויתפריט

פקודה קיצור

Recognize All Pages Ctrl+Shift+R

Recognize Page Ctrl+R

Analyze All Pages Ctrl+Shift+E

Analyze Page Ctrl+E

Verify Text... Ctrl+F7

Next Error Alt+↓

Previous Error Alt+↑

Mark Text as Verified Ctrl+T

אזורתפריט

פקודה קיצור

Recognize Area Ctrl+Shift+B
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Text-לאזורסוגשינוי Ctrl+2

Table-לאזורסוגשינוי Ctrl+3

Picture-לאזורסוגשינוי Ctrl+4

Background Picture-לאזורסוגשינוי Ctrl+6

Barcode-לאזורסוגשינוי Ctrl+5

Recognition Area-לאזורסוגשינוי Ctrl+1

כליםתפריט

פקודה קיצור

View Dictionaries... Ctrl+Alt+D

Redaction Mode Ctrl+Shift+H

Hot Folder Ctrl+Shift+F

Options... Ctrl+>

עזרהתפריט

פקודה קיצור

Help F1
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כללי

פקודה קיצור

מודגשלהטקסטקטעהפיכת Ctrl+B

נטוילהטקסטקטעהפיכת Ctrl+I

תחתוןבקוהטקסטקטעסימון Ctrl+U

בטבלהתאאלמעבר החציםמקשי

עמודיםחלוניתאלמעבר Alt+1

תמונהחלוניתאלמעבר Alt+2

טקסטחלוניתאלמעבר Alt+3

תצוגהגודלשינויחלוניתאלמעבר Alt+4

(OCR).האופטיהתוויםזיהויעורךבמשלךמקשיםקיצוריליצורגםבאפשרותך

:(OCR) האופטיהתוויםזיהויבעורךקיצורליצורכדי

<ViewעלבלחיצהCustomize Toolbars and Shortcutsשיח-הדותיבתאתפתח.1 Toolbars>
Customize....

.Categoriesבשדהקטגוריהובחר,Keyboard Shortcutsהכרטיסייהאתפתח.2

.מקשיםקיצורלצייןברצונךשעבורההפקודהאתבחר,Commandsבשדה.3

.זופקודהעבורהרצוייםהמקשיםעלולחץ,Press new shortcut keyבשדההסמןאתמקם.4

.Current shortcutהשדהאליתווסףהנבחרהמקשיםשילוב.Assignעללחץ.5

.השינוייםאתלשמורכדיאישורעללחץ.6

Reset Allעלאו(שנבחרהפקודהקטגורייתעבור) Resetעללחץ,שלהםהמחדלברירתלערכיקיצוריםלהחזירכדי.7
.(הקיצורמקשיכלעבור)

PDFעורך

קובץתפריט·

עריכהתפריט·

תצוגהתפריט·

כליםתפריט·
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עזרהתפריט·

קובץתפריט

פקודה קיצור

New Task... Ctrl+N

Open... Ctrl+O

Save Ctrl+S

...PDF כמסמךשמירה Ctrl+Shift+S

Close Document Ctrl+W

Recognize Document Ctrl+Shift+R

Print... Ctrl+P

Exit Ctrl+Q

הדףלראשחזרה***

עריכהתפריט

פקודה קיצור

Undo Ctrl+Z

Redo Ctrl+Y

Cut Ctrl+X

Copy Ctrl+C

Imageבשםאזורהעתקת Ctrl+C

Textבשםאזורהעתקת Ctrl+Shift+C

Tableבשםאזורהעתקת Ctrl+Alt+C

Paste Ctrl+V

Delete Del
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Select All Ctrl+A

...מקובץעמודיםהוספת Ctrl+Shift+O

...מסורקעמודיםהוספת Ctrl+Shift+A

לימיןתמונותסיבוב Ctrl+Shift+>

לשמאלתמונותסיבוב Ctrl+Shift+<

Delete Pages... Ctrl+Backspace

Add Bookmark... Ctrl+D

Find Ctrl+F

Find Next F3

הדףלראשחזרה***

תצוגהתפריט

פקודה קיצור

Show Navigation Pane F5

חיפוש F9

Digital Signatures F8

Show PDF Tools F6

Show Comments Pane F7

Zoom In Ctrl++

Zoom Out Ctrl+-

Best Fit Ctrl+0

Actual Size Ctrl+8

Fit to Width Ctrl+9
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...מספרעמודאלמעבר Ctrl+G

Next Page Ctrl+↓

Previous Page Ctrl+↑

First Page Home

Last Page End

Back Alt+←

Forward Alt+→

One-Page View Ctrl+1

One-Page Scrolling Ctrl+2

Two-Page View Ctrl+3

Two-Page Scrolling Ctrl+4

Full Screen F11

הדףלראשחזרה***

כליםתפריט

פקודה קיצור

Edit Text and Pictures Ctrl+E

Text Box Ctrl+T

Add Note Ctrl+M

Highlight Ctrl+H

Underline Ctrl+U

Strikethrough Ctrl+K

Insert Text Ctrl+J
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וסימוןחיפוש F9

Redaction Mode Ctrl+R

Options... Ctrl+>

הדףלראשחזרה***

עזרהתפריט

פקודה קיצור

Help F1

ABBYY Compare Documents

קובץתפריט·

עריכהתפריט·

תצוגהתפריט·

השוואהתפריט·

עזרהתפריט·

קובץתפריט

פקודה קיצור

New Comparison Ctrl+N

Open Document... Ctrl+O

Close Document Ctrl+W

Save Document with Differences as PDF... Ctrl+S

Exit Ctrl+Q
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הדףלראשחזרה***

עריכהתפריט

פקודה קיצור

Undo Ctrl+Z

Redo Ctrl+Y

Select All Differences Ctrl+A

הדףלראשחזרה***

תצוגהתפריט

פקודה קיצור

Zoom In Ctrl++

Zoom Out Ctrl+-

Fit to Width Ctrl+0

Next Page Ctrl+↓

Previous Page Ctrl+↑

השוואהתפריט

פקודה קיצור

Compare Documents Ctrl+R

Next Difference Ctrl+→

Previous Difference Ctrl+←

Ignore Difference Del
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עזרהתפריט

פקודה קיצור

Help F1

הדףלראשחזרה***

הלקוחחווייתלשיפורתוכנית

מקיימיםהמשתמשיםכיצדלדעתעלינו,כךלשם.שלנוהמוצריםשלהשמישותואתהיעילותאתלשפרמנסיםתמידABBYY-באנו
.משתמשיםהםפונקציותובאילושלנוהמוצריםעםאינטראקציה

המתנהלתתוכניתזוהי.הלקוחחווייתלשיפורהתוכניתאתיצרנו,משובממנוולבקשישירבאופןלקוחכלעםקשרליצורניתןשלאמשום
משתמשאתהשבהןההגדרותועלשלךהמערכתעלמידע,להשתתףתבחראם.בלבדהתנדבותיבסיסעלהיאבהוההשתתפות,שםבעילום
,ABBYY אלשלךמהמחשבפעםמדייישלח(שלךוהאזורההפעלהמערכתשם,רישיוןסוג,חלקמספר,build מספר) ABBYY במוצר
.ABBYY אלאישייםנתוניםיישלחולאלעולם,זהתהליךבמהלך.מצדךפעולהבשוםצורךללא

.זהמידעלשלוחכדילאינטרנטחיבורנדרש

:הלקוחחווייתלשיפורבתוכניתלהשתתףכדי

Anonymously share ABBYY FineReader 14 settings in order to improve thisבאפשרותבחר·
softwareבכרטיסייהOtherשיח-הדותיבתשלOptions (עללחץTools > Options...שיח-דותיבתלפתוחכדי

.(זו

Anonymously share ABBYYהאפשרותניקויידי-עלעתבכלהלקוחחווייתלשיפורלתוכניתההצטרפותאתלבטלניתן
FineReader 14 settings in order to improve this softwareשיח-הדובתיבתOptions.

http://www.abbyy.com.באתרבקר,וחהלקחווייתלשיפורהתוכניתעלנוסףלמידע
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טכניתתמיכה

שירותעםקשריצירתלפני(ועזרהלמשתמשהמדריך) שבידךבתיעודעיין,ABBYY FineReader-בלשימושבנוגעשאלותלךישאם
.ABBYYשלהידעמאגרבותנפוצלשאלותתשובותלמצואניתן,בנוסף.שלנוהטכניתהתמיכה

ליצורניתן.ABBYY שלהטכניתהתמיכהשירותעםקשרצור,הידעבמאגראוהמוצרבתיעודשלךלשאלהתשובהלמצואתצליחלאאם
http://onlinesupport.abbyy.com.בכתובתמקווןטופסבאמצעותחדשתמיכהכרטיס

< Helpעללחץ,מערכתדוחליצורכדי.התמיכהלכרטיסמערכתדוחקובץצרף,טכניתבעיהשלבמקרה About > System
Info... > Save....

:התמיכהבכרטיסשלהלןהמידעאתספק,מערכתדוחליצורבאפשרותךאיןאם

המספראתלמצואכדיLicense Info>About>Helpעללחץ)תמיכהמזההאושלךהעותקשלסידורימספר·
.(שלךהמוצרעותקשלהסידורי

< Helpעללחץ) העותקשלbuild מספר· Aboutהמספראתלמצואכדי-buildשלךהמוצרעותקשל).

.משתמשאתהשבהWindows גרסת·

.לדעתךשרלוונטינוסףמידעכל·

,שלךהמוצרעותקאתלרשוםכדי.מוצרחייומחזורטכניתתמיכהמדיניותלבכפוף,בלבדרשומיםלמשתמשיםניתנתהטכניתהתמיכה
.במוצרRegister...>HelpעללחץאוABBYY,אתרבזהבדףבקר
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Copyrights

© 2017 ABBYY Production LLC. ABBYY, ABBYY FineReader, FineReader, ADRT, and Adaptive Document Recognition
Technology are either registered trademarks or trademarks of ABBYY Software Ltd.

© 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®, Acrobat®, The Adobe Logo®, the Adobe PDF 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.

Portions of this computer program are copyright © 2008 Celartem, Inc. All rights reserved.
Portions of this computer program are copyright © 2011 Caminova, Inc. All rights reserved.

Portions of this computer program are copyright © 2013 Cuminas, Inc. All rights reserved.
DjVu is protected by U.S. Patent No. 6,058,214. Foreign Patents Pending.

Powered by AT&T Labs Technology.

© 2002-2008 Intel Corporation. Intel is a trademark of Intel Corporation in the U.S. and/or other countries.

Copyright © 1991-2016 Unicode, Inc. All rights reserved.
Distributed under the Terms of Use in http://www.unicode.org/copyright.html.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Unicode data files and any associated
documentation (the "Data Files") or Unicode software and any associated documentation (the "Software") to deal in the Data
Files or Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute,

and/or sell copies of the Data Files or Software, and to permit persons to whom the Data Files or Software are furnished to do so,
provided that (a) this copyright and permission notice appear with all copies of the Data Files or Software, (b) this copyright and
permission notice appear in associated documentation, and (c) there is clear notice in each modified Data File or in the Software

as well as in the documentation associated with the Data File(s) or Software that the data or software has been modified.
THE DATA FILES AND SOFTWARE ARE PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR

IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE

COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL
INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF

USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS
ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THE DATA FILES OR

SOFTWARE.
Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise to promote the

sale, use or other dealings in these Data Files or Software without prior written authorization of the copyright holder.
Unicode is a registered trademark of Unicode, Inc. in the United States and other countries.

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.

Portions of this software are copyright © 2009 The FreeType Project (www.freetype.org). All rights reserved.

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

PDF-XChange Standard © 2001-2013 by Tracker Software Products Ltd.
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© Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Active Directory, Excel, Office 365, OneDrive, Outlook, PowerPoint,
SharePoint, Visio, Windows, Windows Server, and Windows Design 2012 are either registered trademarks or trademarks of

Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Apache, OpenOffice and the gull logo are trademarks of The Apache Software Foundation registered in the US and/or other
countries. No endorsement by The Apache Software Foundation is implied by the use of these marks.

Copyright (c) 1997,1998,2002,2007 Adobe Systems Incorporated
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this documentation file to use, copy, publish,

distribute, sublicense, and/or sell copies of the documentation, and to permit others to do the same, provided that:

- No modification, editing or other alteration of this document is allowed; and
- The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies of the documentation.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this documentation file, to create their own
derivative works from the content of this document to use, copy, publish, distribute, sublicense, and/or sell the derivative works,

and to permit others to do the same, provided that the derived work is not represented as being a copy or version of this
document.

Adobe shall not be liable to any party for any loss of revenue or profit or for indirect, incidental, special, consequential, or other
similar damages, whether based on tort (including without limitation negligence or strict liability), contract or other legal or

equitable grounds even if Adobe has been advised or had reason to know of the possibility of such damages. The Adobe
materials are provided on an "AS IS" basis. Adobe specifically disclaims all express, statutory, or implied warranties relating to

the Adobe materials, including but not limited to those concerning merchantability or fitness for a particular purpose or non-
infringement of any third party rights regarding the Adobe materials.

Copyright © 2010-2013 Marti Maria Saguer. All rights reserved.
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.

Miama Nueva Copyright (c) 2014, Linus Romer, with Reserved Font Name Miama Nueva.
Pecita Copyright (c) 2009-2015, Philippe Cochy, (http://pecita.eu), with Reserved Font Name Pecita.

Bad Script Regular Copyright (c) 2011, Cyreal (www.cyreal.org) with Reserved Font Name "Bad Script".
This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1.

This license is copied in End-User License Agreement, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL

MD5C.C - RSA Data Security, Inc., MD5 message-digest algorithm
Copyright (C) 1991-2, RSA Data Security, Inc. Created 1991. All rights reserved.

This software is derived from the RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm.
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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/).

Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.
This product includes cryptographic software written by Eric 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).

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/)" 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to
endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact
openssl-core@openssl.org. 5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in
their names without prior written permission of the OpenSSL Project. 6. Redistributions of any form whatsoever must retain the
following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit

(http://www.openssl.org/)" THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS'' AND ANY
EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF

MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,

EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)

HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS

SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). This product includes software

written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
Original SSLeay License

Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved. This package is an SSL implementation written
by Eric Young (eay@cryptsoft.com). The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL. This library is free

for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are aheared to. The following conditions apply to all
code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation

included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed. If this package is used in

a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used. This can be in the form of a
textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the package. Redistribution and use in

source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: 1.
Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. 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 OR 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.]
Chrome V8

Copyright 2006-2011, the V8 project authors. All rights reserved.
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Copyright 2014, the V8 project authors. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following

conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer
in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

* Neither the name of Google Inc. nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from
this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF

MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,

EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)

HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS

SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Chrome V8 / Strongtalk
Copyright (c) 1994-2006 Sun Microsystems Inc.

All Rights Reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following

conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

* Redistribution in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in
the documentation and/or other materials provided with the distribution.

* Neither the name of Sun Microsystems or the names of contributors may be used to endorse or promote products derived from
this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF

MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,

EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)

HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS

SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The TWAIN Toolkit is distributed as is. The developer and distributors of the TWAIN Toolkit expressly disclaim all implied,
express or statutory warranties including, without limitation, the implied warranties of merchantability, non-infringement 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.

EPUB and EPUB logo are registered trademarks of the IDPF (International Digital Publishing Forum).
JavaScript is a registered trademark of Oracle and/or its affiliates.

Amazon, Kindle and the related logo are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates.
Arial is a trademark of The Monotype Corporation and may be registered in certain jurisdictions.

Palatino is a trademark of Monotype Imaging Inc. and may be registered in certain other jurisdictions.
Lucida is a trademark of Bigelow & Holmes Inc. registered in the U.S. Patent and Trademark Office and in the European Union,

and may be registered in other jurisdictions.
Corel and WordPerfect are trademarks or registered trademarks of Corel Corporation and/or its subsidiaries in Canada, the

United States and/or other countries.
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Citrix, Citrix XenApp, and Citrix logo are trademarks of Citrix Systems, Inc. and/or one or more of its subsidiaries, and may be
registered in the United States Patent and Trademark Office and in other countries. The statements made and opinions expressed

herein belong exclusively to ABC EDUCATION SERVICES and are not shared by or represent the viewpoint of Citrix Systems,
Inc. This presentation does not constitute an endorsement of any product, service or point of view. Citrix makes no

representations, warranties or assurances of any kind, express or implied, as to the completeness, accuracy, reliability, suitability,
availability or currency of the content contained in this presentation or any material related to this presentation. In no event shall
Citrix, its agents, officers, employees, licensees or affiliates be liable for any damages whatsoever (including, without limitation,

damages for loss of profits, business information, loss of information) arising out of the information or statements contained in
the presentation. Any reliance you place on such content is strictly at your own risk.

All other trademarks are the sole property of their respective owners.


