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Ιστορικό αλλαγών

Ιούλιος 2016
• Υποστηρίζονται πλέον οι εξής γλώσσες: Κροατικά, Ιαπωνικά, Κορεατικά, Ρουμανικά, Σερβικά,
Απλοποιημένα Κινεζικά, Σλοβακικά, Σλοβενικά και Παραδοσιακά Κινεζικά.

• Υποστηρίζεται πλέον η μορφή αρχείου DOCX.

Ιανουάριος 2016
• Αρχική έκδοση εγγράφου για πολυλειτουργικά προϊόντα με οθόνη αφής τύπου tablet.
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Επισκόπηση
Με το AccuReadTM OCR μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων
(OCR) στο πολυμηχάνημά σας (MFP) για ψηφιοποίηση εγγράφων, με τα παρακάτω πλεονεκτήματα:

• Βελτιωμένη διαχείριση εγγράφων μέσω των λειτουργιών αναζήτησης και επεξεργασίας

• Αυξημένη παραγωγικότητα

• Λιγότερα σφάλματα

• Ταχύτερος χρόνος επεξεργασίας

• Χρήση αναδυόμενων τεχνολογιών

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή για τη δημιουργία ενός αρχείου με δυνατότητα αναζήτησης ή επεξεργασίας
από έντυπα έγγραφα. Σε σύγκριση με την παραδοσιακή επιτραπέζια λύση OCR, το AccuRead OCR συνδυάζει
σάρωση και OCR σε μία ενιαία διαδικασία. Η εφαρμογή δεν απαιτεί την εγκατάσταση των προγραμμάτων
οδήγησης TWAIN ή Image and Scanner Interface Specification (ISIS), ή την προσαρμογή των στόχων
σάρωσης.

Σημ.: Η ανάλυση της σάρωσης OCR είναι κλειδωμένη στα 300 dpi για βελτίωση των αποτελεσμάτων
αναγνώρισης. Εκτεταμένες δοκιμές δείχνουν ότι η σάρωση στα 300 dpi παρέχει σημαντικά υψηλότερη
ακρίβεια σε σύγκριση με τη σάρωση σε χαμηλότερες αναλύσεις. Δεν διαπιστώθηκαν βελτιώσεις κατά τη
σάρωση σε αναλύσεις υψηλότερες από 300 dpi.

Απαιτήσεις συστήματος
• Πολυμηχάνημα με Ενσωματωμένο πλαίσιο λύσεων Lexmark (eSF) v5 και σκληρό δίσκο

• Τουλάχιστον 1 GB μνήμης RAM

• Άδεια χρήσης AccuRead OCR

Υποστηριζόμενες εφαρμογές
• Αυτοματοποίηση AccuRead - Σάρωση και ταξινόμηση εγγράφων, εξαγωγή περιεχομένου από πεδία και
αποστολή τους σε προορισμό δικτύου ή email.

• Προφίλ σάρωσης - Σάρωση εγγράφου σε υπολογιστή.

• Μονάδα USB - Σάρωση εγγράφου σε μονάδα flash.

• Email - Σάρωση εγγράφου και αποστολή του σε μια διεύθυνση email.

• FTP - Σάρωση εγγράφου απευθείας σε διακομιστή FTP (Πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων).

• Scan Center - Σάρωση εγγράφου και αποστολή του σε έναν ή περισσότερους προορισμούς.

• Solution Composer - Δημιουργία προσαρμοσμένων λύσεων ροής εργασιών για πολυμηχανήματα με την
εφαρμογή Solution Composer Agent.

Σημ.: Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση της εφαρμογής.
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Υποστηριζόμενες μορφές και γλώσσες

Μορφές αρχείου εξόδου
• PDF με δυνατότητα αναζήτησης - Ένα αρχείο με πολλές σελίδες και δυνατότητα προβολής με
πρόγραμμα ανάγνωσης PDF.

• Κείμενο (TXT) - Ένα απλό έγγραφο κειμένου που υποστηρίζει περιορισμένες επιλογές μορφοποίησης.

• Rich Text Format (RTF)- Ένα έγγραφο κειμένου που υποστηρίζει μορφοποίηση αρχείου κειμένου και
εικόνες μέσα στο κείμενο.

Σημ.: Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο σε ορισμένες εφαρμογές. Για περισσότερες πληροφορίες,
ανατρέξτε στην τεκμηρίωση της εφαρμογής.

• DOCX - Ένα κείμενο που βασίζεται στη μορφή επεκτάσιμης γλώσσας σήμανσης (Extensible Markup
Language - XML) και μπορεί να περιέχει κείμενα, αντικείμενα, στυλ, μορφοποίηση και εικόνες.

Σημ.: Ορισμένες εικόνες, αντικείμενα ή μορφοποίηση του σαρωμένου εγγράφου μπορεί να μην
εμφανίζονται όπως ακριβώς και στο πρωτότυπο έγγραφο.

Αναγνωριζόμενες γλώσσες
• Κροατικά

• Τσεχικά

• Danish (Δανικά)

• Dutch (Ολλανδικά)

• Αγγλικά

• Finnish (Φιλανδικά)

• French (Γαλλικά)

• German (Γερμανικά)

• Ελληνικά

• Hungarian (Ουγγρικά)

• Italian (Ιταλικά)

• Ιαπωνικά

• Κορεατικά

• Norwegian (Νορβηγικά)

• Polish (Πολωνικά)

• Πορτογαλικά

• Ρουμανικά

• Ρωσικά

• Σερβικά

• Απλοποιημένα Κινεζικά

• Σλοβακικά

• Σλοβενικά

• Spanish (Ισπανικά)

• Swedish (Σουηδικά)
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• Παραδοσιακά Κινεζικά

• Τουρκικά

Απόδοση OCR
Η απόδοση AccuRead OCR υπολογίζεται βάσει του χρόνου από τη σάρωση ενός εγγράφου μέχρι την
παραλαβή του τελικού ψηφιακού αποτελέσματος.

Η LexmarkTM έχει ελέγξει τις σουίτες δοκιμής που δημιουργούνται από οργανισμούς τυποποίησης όπως ο
Διεθνής οργανισμός τυποποίησης (ISO) και η Διεθνής ηλεκτροτεχνική επιτροπή (IEC), και έχει επιλέξει το
πρότυπο ISO/IEC 24735. Χρησιμοποιώντας αυτήν τη σουίτα, η δοκιμή πραγματοποιήθηκε για ασπρόμαυρες
και έγχρωμες σαρώσεις στο πολυμηχάνημα CX720 MFP με 4 GB μνήμης RAM και εγκατεστημένο σκληρό
δίσκο.
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Δείγματα εικόνων που περιλαμβάνονται στη σουίτα δοκιμής
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Οι συνθήκες δοκιμής σάρωσης ήταν οι εξής:

• Όλες οι σαρώσεις έγιναν σε έγγραφα 1 σελίδας, 10 σελίδων και 25 σελίδων.

• Οι σαρώσεις έγιναν πολλές φορές για να διασφαλιστεί η δυνατότητα αναπαραγωγής.

• Οι ασπρόμαυρες σαρώσεις ρυθμίστηκαν στην κλίμακα του γκρι.

• Οι ρυθμίσεις για κάθε σάρωση περιελάμβαναν αυτόματο τροφοδότη εγγράφων, εκτύπωση μίας όψης,
Letter και μικτό τύπο κειμένου/φωτογραφίας.

• Χρησιμοποιήθηκε η λειτουργία σάρωσης σε μονάδα flash με προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

Μέσος όρος αποτελεσμάτων δοκιμών

Τύπος σάρωσης Αποτελέσματα απόδοσης

Ασπρόμαυρη σάρωση 3 με 6 δευτερόλεπτα ανά σελίδα

Έγχρωμη σάρωση 4 με 7 δευτερόλεπτα ανά σελίδα

Δείγμα εγγράφων
Το AccuRead OCR λειτουργεί καλύτερα σε έγγραφα με υψηλή αντίθεση μεταξύ κειμένου και φόντου.
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Τα έγγραφα με χαμηλή αντίθεση μεταξύ κειμένου και φόντου ή που περιέχουν ανοιχτόχρωμο και σκούρο
κείμενο απαιτούν πιο προηγμένες δυνατότητες επεξεργασίας. Η ακρίβεια του OCR μπορεί να βελτιωθεί με
προσαρμογή των ρυθμίσεων σάρωσης ή χρησιμοποιώντας τη λύση OCR βάσει διακομιστή.
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Τα έγγραφα που δεν είναι ιδανικά για το AccuRead OCR ή το OCR βάσει διακομιστή είναι τα εξής:

• Εικόνες με σημαντικό θόρυβο που έχει χρώμα με αυτό του κειμένου

• Εικόνες με σκούρο κείμενο σε σκούρο φόντο

• Ανοιχτόχρωμες εικόνες με χαρακτήρες dot-matrix
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Ρύθμιση παραμέτρων της εφαρμογής

Διαμόρφωση των ρυθμίσεων OCR
Σημ.: Οι διαδικασίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την υποστηριζόμενη εφαρμογή.

1 Από τον Embedded Web Server, κάντε ένα από τα εξής:

• Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Email > Προεπιλογές email > Καθολικές ρυθμίσεις OCR.

• Επιλέξτε Ρυθμίσεις > FTP > Προεπιλογές FTP > Καθολικές ρυθμίσεις OCR.

• Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Μονάδα USB > Σάρωση μονάδας flash > Καθολικές ρυθμίσεις OCR.

Σημ.: Για άλλες εφαρμογές σάρωσης, μπορείτε να μεταβείτε στις ρυθμίσεις OCR από την ενότητα
"Εφαρμογές". Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση της εφαρμογής.

2 Επιλέξτε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω ρυθμίσεις σάρωσης:

• Αυτόματη περιστροφή - Περιστρέφει αυτόματα τα σαρωμένα έγγραφα στον σωστό προσανατολισμό,
ανάλογα με τον προσανατολισμό των χαρακτήρων στο έγγραφο.

• Απαλοιφή κουκκίδων - Αφαιρεί το θόρυβο της εικόνας φόντου, όπως μικρά ελαττώματα ή κηλίδες
στις εικόνες που προκύπτουν για επεξεργασία OCR. Αυτή η επιλογή δεν αλλάζει το αποτέλεσμα του
σαρωμένου εγγράφου.

• Αυτόματη βελτίωση αντίθεσης - Βελτιώνει την αναγνώριση χαρακτήρων σε έγγραφα με χαμηλή
αντίθεση, όπως γκρι κείμενο σε σκιασμένο φόντο. Αυτή η επιλογή δεν αλλάζει το αποτέλεσμα του
σαρωμένου εγγράφου.

3 Αν είναι απαραίτητο, πατήστε Αναγνωριζόμενες γλώσσες, επιλέξτε μία ή περισσότερες γλώσσες που
θέλετε να αναγνωρίζει η εφαρμογή στο έγγραφο και πατήστε Αποθήκευση.

Σημ.: Η ενεργοποίηση πολλών γλωσσών μπορεί να μειώσει την ακρίβεια της επεξεργασίας OCR.
Επιλέξτε μόνο τις απαιτούμενες γλώσσες.

4 Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.
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Συχνές ερωτήσεις

Μπορεί το AccuRead OCR να διαβάσει χειρόγραφο
κείμενο;
Όχι, η εφαρμογή δεν υποστηρίζει την έξυπνη αναγνώριση χαρακτήρων (ICR), η οποία απαιτείται για την
αναγνώριση χειρόγραφων χαρακτήρων.

Ποιους τύπους εγγράφων υποστηρίζει το AccuRead
OCR;
Το AccuRead OCR μπορεί να διαβάζει έγγραφα με υψηλή αντίθεση μεταξύ κειμένου και φόντου. Για
περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα “Δείγμα εγγράφων” στη σελίδα  8.

Ποιο είναι το μέγιστο μέγεθος χαρτιού που
υποστηρίζεται από το AccuRead OCR;
Το φύλλο A3 είναι το μέγιστο μέγεθος χαρτιού που υποστηρίζεται από την εφαρμογή. Όταν σαρώνετε έγγραφα
μεγαλύτερα από Α4, μπορεί να απαιτείται περισσότερη μνήμη.
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Σημειώσεις

Σημείωση για την έκδοση

Ιούλιος 2016

Η ακόλουθη παράγραφος δεν ισχύει στις χώρες στις οποίες οι εν λόγω όροι είναι ασύμβατοι με το
εθνικό δίκαιο: Η LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ “ΩΣ ΕΧΕΙ” ΧΩΡΙΣ
ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΩΝ
ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
ΣΚΟΠΟ. Ορισμένες χώρες δεν επιτρέπουν την αποποίηση ρητών ή σιωπηρών εγγυήσεων σε συγκεκριμένες
συναλλαγές και, συνεπώς, η παρούσα δήλωση μπορεί να μην έχει ισχύ για εσάς.

Το παρόν εγχειρίδιο είναι πιθανό να περιέχει ανακριβή τεχνικά στοιχεία ή τυπογραφικά σφάλματα. Οι
περιεχόμενες πληροφορίες υπόκεινται σε περιοδικές αλλαγές. Οι δε αλλαγές ενσωματώνονται σε
μεταγενέστερες εκδόσεις. Βελτιώσεις ή αλλαγές στα προϊόντα ή στα προγράμματα που περιγράφονται
μπορούν να πραγματοποιηθούν οποτεδήποτε.

Οι αναφορές στην παρούσα έκδοση σε προϊόντα, προγράμματα ή υπηρεσίες δεν υποδηλώνουν την πρόθεση
του κατασκευαστή να διαθέσει τα παραπάνω σε όλες τις χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται. Οποιαδήποτε
αναφορά του κατασκευαστή σε κάποιο προϊόν, πρόγραμμα ή υπηρεσία δεν γίνεται για να δηλώσει ή να
υπονοήσει ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο το συγκεκριμένο προϊόν, πρόγραμμα ή υπηρεσία. Στη θέση
αυτών, μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε λειτουργικά ισότιμο προϊόν, πρόγραμμα ή υπηρεσία δεν
παραβιάζει κάποιο δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας. Η αξιολόγηση και η επαλήθευση της λειτουργίας σε
συνδυασμό με άλλα προϊόντα, προγράμματα ή υπηρεσίες, εκτός αυτών που έχει καθορίσει ρητά ο
κατασκευαστής, αποτελεί ευθύνη του χρήστη.

Για την τεχνική υποστήριξη της Lexmark, επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://support.lexmark.com.

Για πληροφορίες σχετικά με αναλώσιμα και λήψεις, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.lexmark.com.

© 2016 Lexmark International, Inc.

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

GOVERNMENT END USERS

The Software Program and any related documentation are "Commercial Items," as that term is defined in 48
C.F.R. 2.101, "Computer Software" and "Commercial Computer Software Documentation," as such terms are
used in 48 C.F.R. 12.212 or 48 C.F.R. 227.7202, as applicable. Consistent with 48 C.F.R. 12.212 or 48 C.F.R.
227.7202-1 through 227.7207-4, as applicable, the Commercial Computer Software and Commercial
Software Documentation are licensed to the U.S. Government end users (a) only as Commercial Items and
(b) with only those rights as are granted to all other end users pursuant to the terms and conditions herein.

Εμπορικά σήματα

Η ονομασία Lexmark, το λογότυπο της Lexmark και η ονομασία AccuRead είναι εμπορικά σήματα ή σήματα
κατατεθέντα της Lexmark International, Inc. ή των θυγατρικών της στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες
χώρες.

Όλα τα λοιπά εμπορικά σήματα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.
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