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Değişiklik geçmişi
Temmuz 2016
• Hırvatça, Japonca, Korece, Romence, Sırpça, Basitleştirilmiş Çince, Slovakça, Slovence ve Geleneksel Çince

desteği eklendi.

• DOCX dosya biçimi desteği eklendi.

Ocak 2016
• Tablet benzeri dokunmatik ekranlı ve çok işlevli ürünler için ilk belge sürümü.
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Genel Bakış
AccuReadTM OCR uygulaması, çok fonksiyonlu ürününüzde (MFP) optik karakter tanıma (OCR) özelliğiyle
belgelerinizi dijitalleştirerek aşağıdaki faydaları sağlar:

• Arama ve düzenleme işlevlerini kullanarak gelişmiş belge yönetimi

• Artırılmış üretkenlik

• Daha az hata

• Daha kısa işleme süresi

• Gelişen teknolojilerin kullanımı

Basılı kopya belgelerinden aranabilir veya düzenlenebilir bir dosya oluşturmak için uygulamayı kullanabilirsiniz.
Geleneksel masaüstü OCR çözümü ile karşılaştırıldığında AccuRead OCR; tarama ve OCR adımlarını tek süreçte
bir araya getirir. Uygulama, TWAIN ya da Image and Scanner Interface Specification (Görüntü ve Tarama Arayüzü
Teknik Özelliği) (ISIS) sürücülerini kurmanızı veya tarama hedeflerini ayarlamanızı gerektirmez.

Not: Tanıma sonuçlarını iyileştirmesi için OCR tarama çözünürlüğü 300  dpi'de sabitlenmiştir. Yapılan
kapsamlı testler 300  dpi ile yapılan taramaların daha düşük çözünürlüklerde yapılan taramalara kıyasla çok
daha yüksek doğruluk oranlarına sahip olduğunu gösteriyor. 300  dpi üzerindeki çözünürlüklerde yapılan
taramalarda herhangi bir iyileşmeye rastlanmamıştır.

Sistem gereksinimleri
• Sabit diskli Yerleşik Çözümler Çerçevesi (eSF) v5 MFP

• En az 1 GB RAM

• AccuRead OCR lisansı

Desteklenen uygulamalar
• AccuRead Automate: Belgeleri tarayıp sınıflandırın, alanlardan içerikleri alın, ardından bu içerikleri bir ağ

veya e-posta hedefine gönderin.

• Profil Tarama: Belgeyi bir bilgisayara tarayın.

• USB Sürücü: Belgeyi bir USB sürücüye tarayın.

• E-posta: Belgeyi tarayın ve ardından bir e-posta adresine gönderin.

• FTP: Belgeyi doğrudan Dosya Aktarım Protokolü (FTP) sunucusuna tarayın.

• Tarama Merkezi: Belgeyi tarayın ve ardından bir veya birden fazla konuma gönderin.

• Solution Composer: Solution Composer Ajanı uygulaması çalıştıran MFP'ler için özel iş akışı çözümleri
oluşturun.

Not: Daha fazla bilgi için uygulama belgelerine başvurun.
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Desteklenen biçim ve diller

Çıktı dosyası biçimleri
• Aranabilir Taşınabilir Belge Biçimi (PDF): PDF okuyucu ile görüntülenebilir çok sayfalı tek dosya.

• Metin (TXT): Sınırlı biçimlendirme seçeneklerini destekleyen basit metin belgesi.

• Zengin Metin Biçimi (RTF): Metin dosyası biçimlendirmesini ve metin içi görüntüleri destekleyen metin
belgesi.

Not: Bu seçenek yalnızca bazı uygulamalarda bulunur. Daha fazla bilgi için uygulama belgelerine
başvurun.

• DOCX: Metinler, objeler, tarzlar, görüntüler ve biçimlendirmeler içerebilen Genişletilebilir Biçimlendirme Dili
(XML) biçimini temel alan belge.

Not: Taranan belgede bazı görüntüler, objeler veya biçimlendirmeler birebir özgün belgede olduğu gibi
görünmeyebilir.

Tanınan diller
• Hırvatça

• Çekçe

• Danca

• Flamanca

• İngilizce

• Fince

• Fransızca

• Almanca

• Yunanca

• Macarca

• İtalyanca

• Japonca

• Korece

• Norveççe

• Lehçe

• Portekizce

• Rumence

• Rusça

• Sırpça

• Basitleştirilmiş Çince

• Slovakça

• Slovence

• İspanyolca

• İsveççe

• Geleneksel Çince

• Türkçe
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OCR performansı
AccuRead OCR performansı, belgeyi taramanız ile dijital çıktıyı almanız arasında geçen süre ile ölçülür.

LexmarkTM Uluslararası Standartlar Teşkilatı (ISO) ve Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) gibi standart
belirleme kurumları tarafından oluşturulmuş test dizilerini incelemiş ve ISO/IEC 24735'i seçmiştir. Test
kapsamında, bu deney dizisi kullanılarak 4 GB RAM ve sabit diske sahip bir CX720 MFP'de siyah beyaz ve renkli
taramalar yapılmıştır.
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Test dizisinde kullanılan örnek görüntüler
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Tarama testi koşulları aşağıdaki gibidir:

• Tüm taramalarda 1 sayfa, 10 sayfa ve 25 sayfa belge kullanılmıştır.

• Tekrarlanabilirliğin sağlanması için taramalar birçok kez tekrarlanmıştır.

• Siyah beyaz taramalar gri tonlamalı olarak ayarlanmıştır.

• Her tarama için yapılan ayarlar, otomatik belge besleyici, tek taraflı yazdırma, letter ve karışık metin/fotoğraf
türünü içermektedir.

• Varsayılan ayarlar ile flash sürücüye tarama kullanıldı.

Ortalama test sonuçları

Tarama tipi Performans sonuçları

Siyah beyaz tarama Sayfa başına 3–6 saniye

Renkli tarama Sayfa başına 4–7 saniye

Örnek belgeler
AccuRead OCR metin ve arka plan arasında yüksek kontrasta sahip belgelerde en iyi şekilde çalışır.
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Metin ve arka plan arasında düşük kontrasta sahip olan ya da açık ve koyu metin içeren belgeler daha gelişmiş
işlemler gerektirir. Tarama ayarları değiştirilerek veya bir sunucu tabanlı OCR çözümü kullanarak OCR doğruluğu
geliştirilebilir.
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Hem AccuRead OCR hem de sunucu tabanlı OCR için uygun olmayan belgeler aşağıdakileri içerir:

• Metin rengiyle benzer renkte gürültüye sahip görüntüler

• Koyu renk arka planda koyu renk metin içeren görüntüler

• Nokta vuruşlu karakterler içeren açık renk görüntüler
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Uygulamayı yapılandırma

OCR ayarlarını yapılandırma
Not: Prosedürler, desteklenen uygulamaya bağlı olarak farklılık gösterebilir.

1 Yerleşik Web Sunucusunda aşağıdakilerden birini gerçekleştirin:

• Ayarlar > E-posta > E-posta Varsayılanları > Küresel OCR Ayarları öğesini tıklatın.

• Ayarlar > FTP > FTP Varsayılanları > Küresel OCR Ayarları öğesini tıklatın.

• Ayarlar > USB Sürücü > Flash Sürücü Taraması > Küresel OCR Ayarları öğesini tıklatın.

Not: Diğer tarama uygulamaları için Uygulamalar bölümünden OCR ayarlarına erişebilirsiniz. Daha fazla
bilgi için uygulama belgelerine başvurun.

2 Aşağıdaki tarama ayarlarından birini ya da birkaçını seçin:

• Otomatik Döndür: Taranan belgeleri, belge içindeki karakterlerin yönüne göre otomatik olarak uygun
yöne döndürür.

• Benekleri giderme: OCR işlemi için elde edilen son görüntülerdeki küçük kusurlar veya benekler gibi
arka plan görüntü kirliliğini giderir. Bu seçenek taranan belgenin çıktısını değiştirmez.

• Otomatik Kontrast Geliştirme: Gölgeli arka planda bulunan gri metin gibi düşük kontrastlı belgelerde
karakter taramasını iyileştirir. Bu seçenek taranan belgenin çıktısını değiştirmez.

3 Gerekirse Tanınan Diller öğesini tıklatıp uygulamanın belgede tanımasını istediğiniz bir veya birden fazla
dili seçtikten sonra Kaydet öğesini tıklatın.

Not: Birden fazla dilin etkinleştirilmesi OCR hassasiyetini azaltabilir. Yalnızca gerekli dilin seçildiğinden
emin olun.

4 Kaydet öğesini tıklatın.
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Sık sorulan sorular

AccuRead OCR, el yazısı metinleri okuyabilir mi?
Hayır, uygulama el yazısını tanımlamak için gereken akıllı karakter tanıma (ICR) özelliğini desteklememektedir.

Hangi belge türleri AccuRead OCR ile kullanılabilir?
AccuRead OCR, metin ve arka plan arasında yüksek kontrasta sahip yazdırılmış belgeleri okuyabilir. Daha fazla
bilgi için bkz. 8. sayfadaki "Örnek belgeler".

AccuRead OCR uygulamasının desteklediği maksimum
kağıt boyutu nedir?
Uygulamanın desteklediği maksimum kağıt boyutu A3'tür. A4 boyutundan büyük belgeler taranırken daha fazla
bellek gerekebilir.

Sık sorulan sorular 13



Uyarılar

Sürüm uyarısı
Temmuz 2016

Aşağıdaki paragraf bu tür şartların yasalara aykırı olduğu ülkeler için geçersizdir. LEXMARK
INTERNATIONAL, INC. BU YAYINI, “OLDUĞU GİBİ”, TİCARİ YA DA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK GİBİ
HERHANGİ BİR KONUDA DOLAYLI VEYA DOĞRUDAN GARANTİ VERMEKSİZİN SAĞLAMAKTADIR. Bazı
ülkelerde, belirli konularda dolaylı ya da doğrudan garantilerin reddedilmesine izin verilmez; bu nedenle, bu
bildirim sizin için geçerli olmayabilir.

Bu yayın, teknik yanlışlıklar ya da yazım hataları içerebilir. Bu yayında açıklanan bilgilerde düzenli olarak
değişiklik yapılmaktadır; bu değişiklikler sonraki basımlara yansıtılacaktır. Hakkında bilgi verilen ürünler ya da
programlar üzerinde herhangi bir zamanda geliştirme çalışmaları ya da değişiklikler yapılabilir.

Bu yayında belirli ürünlerden, programlardan ya da hizmetlerden söz edilmesi, bu ürünlerin, programların ya da
hizmetlerin sizin ülkenizde de kullanıma sunulacağı anlamına gelmez. Herhangi bir ürün, program ya da
hizmetten söz edilmesi, yalnızca o ürünün, programın ya da hizmetin kullanılabileceği anlamına gelmez. Geçerli
fikri mülkiyet haklarına aykırı olmayan ve işlevsel olarak eşit herhangi bir ürün, program ya da hizmet kullanılabilir.
Üretici tarafından açıkça belirtilenler dışında, diğer ürünlerle, programlarla ya da hizmetlerle birlikte kullanım
olanaklarının değerlendirilmesi ve doğrulanması kullanıcının sorumluluğundadır.

Lexmark teknik desteği için http://support.lexmark.com adresini ziyaret edin.

Sarf malzemeleri ve yüklemeler için, www.lexmark.com adresini ziyaret edin.

© 2016 Lexmark International, Inc.

Tüm hakları saklıdır.

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.

Ticari markalar
Lexmark, Lexmark logosu ve AccuRead, Lexmark International, Inc.ın ya da Amerika Birleşik Devletleri'ndeki
ve/veya diğer ülkelerdeki bağlı kuruluşlarının ticari markaları veya kayıtlı ticari markalarıdır.

Diğer tüm ticari markalar kendi sahiplerine aittir.
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