Η βαρεμάρα στην πληκτρολόγηση.

Πολλές φορές βλέπουμε από φίλους, να "ανεβάζουν" μία εικόνα από ένα βιβλίο.
Βέβαια άλλο η εικόνα και άλλο το κείμενο. Το κείμενο είναι πιο όμορφο και πιο καλά διαχειρίσιμο. Ίσως
βέβαια να τους "πέφτει" βαριά η πληκτρολόγηση. Ίσως δεν ξέρουν ότι υπάρχει ένας εύκολος τρόπος
μετατροπής της εικόνας σε κείμενο. Η διαδικασία λέγεται OCR (Optical Character Recognition) (για
πληροφορίες εδώ).
Πληκτρολογώντας την λέξη OCR στο google θα δείτε πολλές επιλογές (διάλεξα μία για το παράδειγμά μας).
Το αρχείο που διάλεξα είναι το και το αποτέλεσμα που πήρα φαίνεται παρακάτω

(1) Αυζηση της θερμοκρασίας (V σταθερός).
β) Ελαττωση του όγκου του δοχείου (Τ σταθερή).
γ) Προσθήκη Ρο… (V και Τ σταθερά).
δ) Απομάκρυνση H2 (V και Τ σταθερά).
8) Προσθήκη (28612 (αφυδατικό μέσο με V και Τ
σταθερά).
στ) Ελάττωση της θερμοκρασίας και ταυτόχρονα αύξη ση του όγκου του δοχείου.

(επέλεξα μόνο το εδάφιο α  στ, η γραμματοσειρά έχει διαφορετικό χρώμα για να δείτε τι μου έβγαλε το
μηχάνημα).
Τα βήματα; δεν νομίζω ότι χρείαζεται κάτι το ιδιαίτερο αλλά ας τα πούμε
Για online: Πάμε εδώ (http://www.newocr.com/) και διαλέγουμε αρχείο από τον υπολογιστή μας ή από μία
διεύθυνση που είναι ανεβασμένη η εικόνα
Διαλέγουμε την γλώσσα που έχει το
κείμενο μας (Greek, English)
Μπορούμε αν θέλουμε να
περιστρέψουμε την εικόνα αν δεν
είναι όπως πρέπει
προσανατολισμένη.
Εδώ το κουμπί για το ανέβασμα
Και η επιλογή OCR για να γίνει η ανάγνωση
Πριν πατήσουμε το OCR βλέπουμε την εικόνα που έχουμε ανεβάσει και επιλέγουμε την περιοχή που
θέλουμε να "διαβαστεί".

Κάτω από την εικόνα αφού πατήσουμε OCR θα δούμε το κείμενο μας.

Απλό δεν είναι;
Το αποτέλεσμα βέβαια εξαρτάται από την ποιότητα της εικόνας. Όσο πιο καλή ανάλυση τόσο πιο καλά
αποτελέσματα. Εκεί που θα χρειαστεί να πληκτρολογήσουμε είναι στην περίπτωση που το αρχείο μας έχει
μαθηματικούς τύπους-σύμβολα.
Η λύση που σας περιγράφω πιο πάνω είναι μία ανέξοδη λύση.
Υπάρχουν και εμπορικές εφαρμογές που μπορούμε να εγκαταστήσουμε στον υπολογιστή μας, αλλά και
κάποιες free για εγκατάσταση (μία κριτική εδώ εδώ και εδώ).
Προσωπικά χρησιμοποιώ το Abbyy finereader έκδοση 8 και 12 (έχει φτάσει στην 14, χωρίς να υπάρξει 13!!!)
Πέρα από τα κοινά χαρακτηριστικά που έχουν οι online εφαρμογές έχουμε και τα εξής
Αναγνώριση εικόνων
Αναγνώριση πίνακα
Αναγνώριση barcode
Επίσης μπορούμε να επεξεργαστούμε μία εικόνα ως προς
Λεύκανση φόντου
Διόρθωση τραπεζοειδούς παραμόρφωσης
Ίσιωμα γραμμών (των προτάσεων)
Μείωση αύξηση θορύβου
Φωτεινότητα, αντίθεση κ.α.
Παραδείγματα

Λεύκανση φόντου

Μετά

και τέλος ανάγνωση
α) Αύξηση της θερμοκρασίας (V σταθερός), β) Ελάττωση του όγκου του δοχείου (Τ σταθερή), γ)
Προσθήκη Fe(S) (V και Τ σταθερά), δ) Απομάκρυνση Η2 (V και Τ σταθερά), ε) Προσθήκη CaCh
(αφυδατικό μέσο με V και Τ σταθερά).
στ) Ελάττωση της θερμοκρασίας και ταυτόχρονα αύξηση του όγκου του δοχείου.
Άντε ποτέ ξανά πληκτρολόγηση!!!!!

