دليل مستخدم SkanApp
 SkanAppهو تطبيق سريع جدا 1لتصوير المستندات لهواتف اآلندرويد.

مع ضغطة زر واحدة ,يستطيع التطبيق اقتصاص وفصل وتحسين وتقويم الصفحات المصورة وإصدار ملف  PDFمتعدد الصفحات وقابل
للبحث بوضع األلوان أو الرمادي أو األبيض واألسود وإرفاق بريد صوتي وإرساله إلى بضعة وجهات على سحابة التخزين.
التطبيق قابل لالستخدام بوضع ثابت (على سبيل المثال ,عندما يتم وضع الهاتف  Skanstickأو جهاز مشابه) أو محمول.
هذا الدليل يوفر المعلومات التي تحتاجها لتبدأ استعمال كل خاصيات  ،SkanAppإذا تحتاج المزيد من المساعدة ,دعم األإيميل على
.support@go2get.com

الوضع المحمول
 . 1إذا كان ضروري ,لف الشاشة عبر ضغط زر اللف :ضغطة واحدة 90 ,درجة عكس عقارب الساعة أو ضغطة طويلة ,بأي
اتجاه.
 . 2عدل إطار القص واختر وضع صفحة فردية أو مزدوجة.
 . 3خذ صور عبر:
• ضغط الزر الموجود على الشاشة بأيقونة الكاميرا
• ضغط زر رفع الصوت
سيظهر عدد الصفحات المصورة في أسفل زر الكاميرا.
 . 4بشكل اختياري ,سجل البريد الصوتي عبر إما:
• ضغط الزر الموجود على الشاشة بأيقونة المايكروفون
• ضغط زر تخفيض الصوت
اضغط الزر مرة أخرى لتوقف التسجيل واإلستماع إليه.
عندما يتوفر تسجيل البريد الصوتي ,ستظهر أيقونة الشريط في أسفل زر المايكروفون ،لالستماع مرة أخرى أو مسح البريد
الصوتي ,اضغط على أيقونة المايكروفون (

) إلظهار صندوق الحوار المنبثق مع هذه الخيارات.

.
للحفظ على التسجيل السابق ,اضغط زر تخفيض الصوت لبدأ تسجيل جديد.
 . 5إذا كان ضروري ,اختر/غير الوجهات.
• للتشغيل أو اإلطفاء ,اضغط أيقونة الوجهة (هاتف ذكي أو كرت  SDأو إيميل أو كمبيوتر أو قوقل درايف) ،والحظ ان
أيقونة الهاتف الذكي غير مشغلة.
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•

لتفعيل أو إلغاء الخيارات بسرعة ,اضغط لمدة طويلة على أيقونة الوجهة لفتح إعدادات الهاتف الذكي (الظاهر أدناه
كمثال) وكرت الـ SDواإليميل والكمبيوتر وقوقل درايف (النسخ القصيرة) الختيار أو إضافة ملف وإذا ستتم إضافة
بريد صوتي والتحويل إلى  PDFووضع الكلمات المفتاحية للـ.PDF

 . 6احفظ/ارسل الصفحات المصورة عبر:
• الضغط على الزر الموجود على الشاشة مع أيقونة الغيمة
• الضغط مرتين على زر رفع الصوت
مالحظة :ملف الوجهة والملفات األم سيتم إنشائهم تلقائيا إذا لم يكونوا موجودين من قبل.

دع هاتفك الذكي يعمل من أجلك
بعد االنتهاء من التصوير ,اضغط على زر الصفحة الرئيسية للهاتف إلغالق/إيقاف ال SkanAppودع عمليته في الخلفية تنهي المهام التي
قد تستمر لوقت طويل مثل ( OCRمعدل الوقت الذي يستغرقه سامسونج جاالكسي  S7ليقوم بـ OCRلـ 100صفحة هو  20دقيقة) ،تستطيع
إطفاء الشاشة في ذلك الوقت ،انصت للتنبيه الذي سيرن مرتين داال على إتمام المهام ،أعد تشغيل ال SkanAppلتأكيد أن العداد على زر
السحابة قد اختفى (إال إذا كان قوقل درايف من الوجهات المختارة ,هو يعمل فقط عندما يكون التطبيق ظاهر) وبعد ذلك أغلق التطبيق عبر
الضغط على زر العودة للهاتف لتوفير البطارية.
نصيحة :إذا كان إنشاء ملفات الـ PDFليس عاجال ا وتريد توفير البطارية وانت بعيدا عن مكان الشاحن ,تستطيع إغالق التطبيق فورا بعد
التصوير ،ستعاد المهام في الخلفية تلقائيا في المرة القادمة التي تشغل فيها ال.SkanApp

الوضع الثابت
.1
.2
.3
.4
.5
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ضع الهاتف الذكي في  Skanstickأو جهاز مشابه.
لف الشاشة ,إذا كان ضروري ,كما تم وصفه في الخطوة األولى من قسم المحمول.
عدل إطار القص واختر وضع الصفحة الفردية أو المزدوجة.
اضغط في داخل إطار القص لوضع التركيز.
اختر وضع التصوير:
• وضع الواقع المعزز ()AR
• جهاز التحكم السلكي
• جهاز تحكم بلوتوث
• يدوي ,كما تم وصفه في قسم المحمول

 . 6بناءا على الخيار في الخطوة  ,5اتبع الخطوات في القسم الموازي أدناه.

وضع الـAR
 . 1اضغط على زر تشغيل وضع  ،ARعند التشغيل ,سيتم وضع خط تحت الزر ،الحظ أن الثالثة أزرار على يمينه (الكاميرا
والمايكروفون والسحابة) تغيرت أشكالها (اإلطار) وحاالتها ،في هذه الحالة ,سوف تعمل كأزرار .AR

مالحظة :تلقائيا ,زر وضع الـ ARليس ظاهر ،ضع صح عند زر اظهر وضع  ARفي حوار إعدادات الهاتف الذكي.

.
 . 2اسحب أزرار الـ ARواحد تلو اآلخر إلى خارج إطار القص.
مالحظة :أزرار الـ ARتعمل بأفضل شكل عند وضعها فوق سطح داكن/أسود ،إذا خلفيتك ليست داكنة ,ضع العبوة السوداء التي
أتت مع  Skanstickأو قطعة من الورق /القماش األسود في منطقة تسليط أزرار الـ.AR
 . 3اضغط في وسط إطار القص لوضع التركيز.
 . 4استعمل ضغطة طويلة لتفعيل كل زر  ARوضغطة فردية إلطفائه ،عند التفعيل ,يتم وضع خط تحت الزر ،في هذه الحالة ,أي
تغيرات في الصورة في دخال حدود الزر سيفهمها التطبيق كضغط.
 . 5خذ صورة عبر تحريك اصبعك بشكل مؤقت في منطقة زر الكاميرا بناءا على اختيارك لوضع الصفحة ,سيزيد العداد في أسفل
الزر بأرقام أحادية أو ثنائية.
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 . 6لتسجيل الرسائل الصوتية ,حرك صبعك تحت زر المايكروفون  ARوامسكه هناك أثناء التسجيل ،حرك اصبعك بعيدا إليقاف
التسجيل واالستماع إليه ،أعد الخطوة ,إذا كان ضروري ,للحفظ على التسجيل السابق.
مالحظة :لالستماع مجددا أو مسح التسجيل ,اضغط على الزر إلطفائه وثم اضغطه لفترة طويلة مرة أخرى وكأنك ستشغل
اضغط زر االستماع أو الحذف في صندوق الحوار المنبثق.
 . 7حرك اصبعك في نطاق زر الغيمة المفعل لحفظ /إرسال الملفات إلى الوجهات الفعالة حاليا ،الحظ عداد الصفحات المصورة على
زر الكاميرا يختفي ،وعداد باقات الوجهة الموجود فوق زر الغيمة سيزيد نظرا إلى كمية الوجهات الفعالة.
) ستكون ظاهرة على يسار شريط األدوات السفلي ،اضغط األيقونة
مالحظة :في حال فشل الرفع واإلرسال ,أيقونة التنبيه (
لعرض رسالة الخطأ ،إلعادة المحاولة ,ضع عالمة صح عند اإلرسال أو اإلرساالت الفاشلة واضغط زر أوكي ،لإليميالت
الفاشلة ,صندوق حوار إعدادات اإليميل (نسخة قصيرة) سيظهر لتغيير البيانات مثل كلمة السر وإيميالت الوجهة وحتى حساب
اإليميل الذي يرسل منه.

جهاز التحكم السلكي
 . 1قم بتوصيل كابل الصوت الذي أتى مع  Skanstickأو أي سماعات مع زر ميديا (على سبيل المثال :التي أتت مع هاتفك الذكي)
في منفذ الصوت ،الحظ أن زر  ARتم استبداله بأيقونة السماعة (زر جهاز التحكم السلكي) وأزرار الكاميرا والمايكروفون
والغيمة فعاالت ،هناك خط تحت األيقونات.
زر تفعيل جهاز التحكم السلكي لديه حالتان ,وضع فردي (التلقائي) أو وضع متعدد ،لتفعيل األزرار المتعددة ,اضغط زر جهاز
التحكم السلكي.
 . 2وضع الزر الفردي
 . aخذ صورة ,اضغط الزر على الكابل أو زر اإليقاف على السماعات.
 . bتسجيل الرسائل الصوتية ,اضغط الزر ثالثة مرات لبدء التسجيل ،اضغط مرة واحدة إليقافه واالستماع إلى التسجيل،
كرر الخطوة ,إذا كان ضروري ,للحفظ على التسجيل السابق.
 . cاحفظ/ارسل الملفات ,اضغط الزر مرتين.
 . 3وضع األزرار المتعددة
 . aخذ صورة ,اضغط زر اإليقاف.
 . bتسجيل الرسائل الصوتية ,اضغط زر تخفيض الصوت لبدء التسجيل ،اضغطه مرة أخرى إليقافه واستمع إلى التسجيل
مرة أخرى.
 . cاحفظ/ارسل الملفات ,اضغط زر رفع الصوت.

جهاز تحكم بلوتوث
.1
.2
.3
.4
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فعل بلوتوث على هاتفك الذكي وقم بعمل اقتران لبلوتوث ذو تحكم بعيد أو أي عصى سيلفي بلوتوث.
ألخذ صورة ,اضغط علي الزر مصراع بلوتوث ذو تحكم بعيد.
لتسجيل الرسائل الصوتية ,اضغط الزر ثالثة مرات لبدء التسجيل ،اضغط عليه مرة واحدة إليقافه واالستماع إلى التسجيل مرة
أخرى ،كرر الخطوة ,إذا كان ضروري ,للحفظ على التسجيل المسبق.
لحفظ/إرسال الملفات ,اضغط الزر مرتين.

 ،OCRملفات الـ PDFالقابلة للبحث
التعرف الضوئي على الحروف ( )OCRيسمح بإنشاء ملفات PDF
قابلة للبحث ،لكل لغة ,الـ OCRيحتاج ملف إضافي مع بيانات
التدريب ،عندما يتم تثبيت التطبيق ,يبدأ بتحميل ملف اللغة
اإلنجليزية في الخلفية تلقائيا ا.

فعل الـOCR
.1
.2
.3

.4
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اضغط زر اإلعدادات (أيقونة العجلة) واختر خيار الـ.PDF
ضع عالمة صح في صندوق الـ.OCR
اضغط على زر تشغيل اللغات لعرض القائمة الحالية للغات الـ OCRالمحملة ،اختر اللغة المرغوبة ،اسم اللغة أو أسماء اللغات
التي تم اختيارها ستظهر في صندوق الحديث على يمين زر اللغات ،إذا تحتاج أن تضيف لغة أخرى ,بكل بساطة ,اضغط ذلك
الصندوق واختر اللغة من القائمة ،االختيار الجديد سيستبدل القيمة الحالية في الصندوق وسيضيف اللغة إلى قائمة اللغات
المتوفرة.
إذا كانت مستنداتك تحتوي على أكثر من لغة ,تستطيع وضع عالمة صح في صناديق اللغات المطلوبة ،الرجاء العلم أن تفعيل
عدة لغات سيمدد عملية الـ OCRوال يعتمد عليه بقدر استعمال لغة واحدة للمستند.

 . 5إذا كانت تواجهك رسائل انتهاء الوقت للـ( OCRأيقونة المثلث في شريط األدوات أدناه) للصفحات مع نص ,ارفع القيمة التلقائية
أال وهي  300ثانية ،يعتمد الوقت المطلوب للقيام لصفحة  OCRعلى سرعة معالج الهاتف ونوع وجودة الصورة.
مالحظة :تستطيع عرض أي الصفحات قد فشلت بالـ OCRعبر ضغط أيقونة الخطأ (المثلث) ،وستكون أرقام الصفحات والملفات
ظاهرة لتبليغك أن بعض الصفحات ال تحتوي على نص قابل للبحث ،حاليا ,وال تستطيع إعادة الـ OCRعلى صفحات فردية .علي
اي حال ,يمكنك تصدير الصور من ملف ال  PDFبالنقر علي زر تصدير/استيراد (
بعد زيادة قيمة وقت االنتهاء لل  ,OCRانقر علي زرالسحابة النشاء وحفظ ملف  PDFجديد.

) وتحديد الخيار اعادة اإلستخدام.

ماذا يؤثر على جودة وسرعة الـOCR؟
•
•
•
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نوع الصورة  -صور بسيطة بدون رسومات تنتج نتائج أسرع وأفضل.
اإلضاءة  -اإلضاءة الكافية تصنع صور أحسن وبالمقابل تطور جودة الـ ،OCRاستعمال فالش ,حتى مع ضوء النهار ,يستطيع
تحسين جودة الـ.OCR
حجم الخط ,الخط الكبير أو الصغير جدا قد ال يكون مرئي ،في أثناء تعديل حجم الصورة/النص نسبة إلى حجم صفحة الـPDF
الحالي (الذي يتم اختياره عبر إعدادات الـ ,)PDFاختر الحجم المالئم للمستند ليوازي إطار القص بشكل تقريبي أو انشئ وأضف
حجم مستند جديد موصوف في المالحظة أدناه ،الحجم المختار سيؤثر على المطبوع (على سبيل المثال ,بطاقة عمل مصورة مع
إطار القص قريب من حدودها واختيار حجم رسالة/صفحة  ,A4سيتم تعديل حجمها لتعبئة الصفحة).

مالحظة :إلنشاء حجم مستند مخصص (على سبيل المثال ,بطاقة عمل) ,أدخل االسم والعرض والطول المرغوب (بالبوصة أو
المليمتر) واضغط الزر مع عالمة الزائد.

كلمات الـ PDFالمفتاحية
مواصفات الـ PDFتحتوي على فكرة كلمات مفتاحية ،الكلمات المفتاحية قابلة للبحث والعرض مع مساعدة أدوبي أكروبات أو أداة أخرى
من طرف ثالث ،اصبح استعمال الكلمات المفتاحية لتصنيف المستندات اكثر مرونة لوضع المستندات بكل بساطة في ملف ،وهو يسهل
إيجاد المستندات التي ال تنتمي إلى تصنيف واحد ،ميزة أخرى هي المقدرة على إنشاء كلمات مفتاحية بعدة لغات لكل ملف  ،PDFولذلك
المستندات قابلة للترتيب واالكتشاف بطرق مختلفة بغض النظر عن اللغات المستخدمة (والمطبق عليها  )OCRفي المستند.
ال SkanAppيعرض الكلمات المفتاحية المندرجة تحت اسم الملف ،الملفات موجود في الملف العام 2صور /SkanAppمساحة تخزين أو
ملفاته الفرعية ،لعرض أو إرسال إيميل أو مسح الملفات ,اضغط أيقونة وجهة الهاتف الذكي لفترة طويلة واضغط زر التصفح.
المالحظة :ستتم إضافة خاصية البحث عبر الكلمات المفتاحية وأسامي الملفات والنص الكامل ( )OCRفي المستقبل القريب.
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إعدادات اإليميل
إذا اخترت خيار مسموح بدخول الحسابات عند تشغيل ال ,SkanAppستتم تعبئة معظم الخانات المطلوبة ،أدخل كلمة السر لإليميل
المختار واضغط زر أوكي.
مالحظة :اذا اخترت حساب جيميل وفعلت التوثيق ذو عاملين الذي تنصح به قوقل ,ستحتاج إطفائه وتفعيل خيار اسمح للتطبيقات األقل أمن
على صفحة اإلنترنت لحساب جيميل كذلك ،على الرغم من أنه من المحتمل أن تغير ال SkanAppللعمل مع هذه الخيارات وهي مفعلة,
عملية تجهيزه متعبة ،ابحث عن توثيق آوتلوك ذو عاملين لتتعلم كيف تقوم بهذا ،أعلمنا من فضلك إذا كنت تود أن نعدل الSkanApp
للعمل مع خيار التوثيق مفعل باتباع خطوتين.
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إعدادات الهاتف الذكي
معظم اإلعدادات في صندوق حديث إعدادات الهاتف الذكي بديهيه ,والباقي مشروح أدناه.

حذف ملفات الـ JPEGعند تحويل الـPDF
حتى عند اختيار خيار تحويل إلى  ,PDFتخزين ملفات الـ JPEGاألصلية لديه مزايا معينة ،باإلضافة إلى إعادة إنشاء ملفات  PDFمع
مواصفات مختلفة ,كما تم وصفه في مالحظة فعل  ,OCRتستطيع كذلك دمج وإعادة ترتيب الصفحات للمستندات المختلفة.
نصيحة :على الرغم من أنك تستطيع الحفاظ على ملفات الـ JPEGوالـ PDFعلى هاتفك الذكي ,لتوفير مساحة الذاكرة ,فعل خيار الغي ملفات
 JPEGواستعمل واحد من وسائل الغيمة (دروببوكس أو قوقل درايف) لتخزين الـــ JPEGsاألصلية ،ملفات الـ PDFالبيضاء والسوداء
أصغر من ملفات الـ JPEGالمستخدمة إلنشاءهم وترتيبهم حسب المقدار.

قوم
عندما يكون هذا الخيار مفعل ,فان المستندات المصورة سوف يتم لفها إذا كانت زاوية اللف في حدود  20درجة ،للتصاوير الالمستندية
(الصور...الخ) ,أطفئ هذا الخيار لمنع الصور الملتفة بشكل غير متوقع.

صور وابعث
عندما يكونهذا الخيار مفعل ,فان كل صورة سيتم حفظها /إرسالها بشكل تلقائي مع أي ملف بريد صوتي متوفر ،زر التقط (أيقونة الكاميرا)
لديه مظهر مختلف (
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) (نسخة أصغر من زر السحابة في زاويته اليمنى العليا) لإلشارة عن هذه الحالة.

أظهر توازن األبيض المخصص
) سيتم إظهاره في شريط األدوات السفلي ،عندما/إذا خوارزمية
عندما يكون هذا الخيار مفعل ,فان زر توازن األبيض المخصص (
توازن األبيض المشمولة في الكاميرا فشلت وأصدرت صور مع صبغة/لون ,تستطيع تصحيح التوازن مع ضغطة فردية على هذا الزر،
هو يعمل بشكل مشابه للبطاقة البيضاء أو الرمادية المستعملة من قبل المصورين المحترفين مع كاميرات الـ DSLRالقوية لتنفيذ توازن
األبيض ،استخدم واحدة من الثالثة طرق أدناه:
•
•
•

10

اضغط زر تفعيل توازن األبيض المخصص ،لون خلفية الصفحة سيستعمل كلون أبيض لتصحيح توازن األبيض في الصور
اآلتية حتى يتم إطفاء الزر عبر الضغط عليه مرة أخرى ،هذه أسهل طريقة لتصحيح توازن األبيض.
ضع صفحة بيضاء من الورق على المستند حتى يكون إطار القص من ضمن حدود هذه الصفحة بشكل كلي ،اضغط زر توازن
األبيض المخصص.
بدال من الصفحة البيضاء في الخطوة  ,2ضع بطاقة بيضاء رسمية داخل إطار القص واضغط الزر.

اللغة
تستطيع تغيير أي نص واجهة مستخدم وإلغاء أو اضافة لغات جديدة.

•

لتغيير أي نص ,اعثر على وصحح السطر الموازي في الملف المحلي ( english.txt, german.txt, french.txt or
 ،)russian.txtهم موجودين في ملف /الصور/إعدادات .SkanApp

وقت الضغط مرتين (ثانية)
خيار وقت الضغط مرتين (ثانية) يحدد مدى سرعتك المطلوبة لضغط الزر الجسدي (سواء على الهاتف أو المصراع البلوتوث أو جهاز
التحكم السلكي) إلصدار تأثير ضغطتين أو ثالثة ،ارفع هذه القيمة إذا ضغطتك المزدوجة يتم فهمها من قبل ال SkanAppكضغطتين
فرديتين.

كيف تعرض أو تمسح أو ترسل الملفات المحفوظة على الهاتف الذكي كإيميل
اضغط أيقونة وجهة الهاتف الذكي على اليمين لفترة طويلة واضغط زر تصفح.
كبديل ,اضغط زر تصفح من علي حوار إعدادات الهاتف الذكي.
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1سرعة تصوير الـ 250+صفحة في  10دقائق قابلة لإلنجاز في الوضع الثابت (الصفحة المزدوجة) ،مرحلة ما بعد المعالجة إلتمام مهام
الخلفية مثل الـ OCRوإرسال/رفع ملفات تعتمد على عدة عوامل (على سبيل المثال ,سرعة المعالج ومدى تعقيد الصورة...الخ) وهيه ليست
متضمنه.
2لم يتم مسح الملفات العلنية (وملفاتك) إذا/عندما يتم الغاء تنصيب ال.SkanApp
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