نشرة إعالنية

احصل على نتائج المسح
الضوئي التي تريدها
بسرعة البرق
واجهة مستخدم برنامج التشغيل  HP TWAINألجهزة  HP ScanJet Pro 2500 f1و  3500 f1و4500 fn1

احصل على نتائج
المسح الضوئي
التي تحتاجها دون
إزعاج

1

دائما .ولهذا فإننا
سهال
ً
أمرا
ً
لم يكن فهم إعدادات المسح الضوئي ً
نستعرض في هذا المستند التحديات القديمة والحل المبتكر الذي
قدمه ُ .HPيمكنك عرض جميع إعدادات المسح الضوئي الخاصة بك في
ُت ّ
لمحة سريعة وإجراء التغييرات التي تريدها بسرعة فائقة وذلك بفضل
واجهة برنامج المسح الضوئي الجديدة وسهلة الفهم التي تتميز بها
وصعبا صار اآلن
عقدا
أجهزتنا .إن ما دأب المستخدمون على كونه ُم ً
ً
وواضحا ،وبالتالي فإنك سوف تحصل على نتائج المسح الضوئي
بسيطً ا
ً
التي تحتاجها.
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نظرة عامة
مرورا بتنسيقات
بدءا من إعدادات الدقة األساسية
ُت ّ
قدم الماسحات الضوئية الحالية العديد من المزاياً ،
ً
وصوًل إلى المزيد من الخيارات المتقدمة مثل القص التلقائي والتوجيه
ً
ضوئيا
الملفات الممسوحة
ً
تحديا لدى شراكت تصنيع
التلقائي وإزالة الصفحات الفارغة .لقد اكن تنظيم هذه اإلماكنيات بطريقة جيدة
ً
الماسحات الضوئية التي ُتصمم واجهات المستخدم .اكنت معظم وجهات المستخدم قادرة على تقديم
اإلعدادات األساسية ،ولكنها لم تتمكن من تقديم إماكنية وصول واضحة إلى اكفة إماكنيات الماسح الضوئي.
وحتى يتسنى للمستخدم الوصول إلى العديد من اإل عدادات ،يتعين عليه اًلنتقال إلى مستويات
أزرار مختلفة مثل  Advancedأو  Optionsأو  .Configurationاكنت الفئات
متعددة ،من خالل النقر على عدة َ
ضم نة ،مما يوفر إماكنية وصول ورؤية
م
حوار
مربعات
أو
تبويبات
المختلفة إما ُمنظمة باستخدام
َّ
ُ
لمجموعة واحدة فقط من الخيارات في المرة الواحدة .لم يكن إلقاء نظرة على إعدادات مهمة المسح
صعبا فحسب ،بل قد يتسبب في حدوث تعارض وتضارب مع اإلعدادات في منطقة ما
أمرا
الضوئي ً
ً
وهو ما قد يؤثر على اإلعدادات في منطقة أخرى.
يتعين على
على الرغم من إلمام المستخدم المحترف بتوافر وماكن اإلعدادات المختلفة ،إًل أنه
ّ
برمتها.
المستخدمين العاديين استكشافها مرة بعد مرة ،أو ربما يتجاهلون اإلعدادات المتقدمة ّ
ُتتيح ُمعظم حلول المسح الضوئي التجارية للمستخدمين حفظ مجموعة من إعدادات المسح الضوئي
مسبقا ،مما ُيقلل من الحاجة ًلختيار اإلعدادات ذاتها بصورة مستقلة في لك مرة .تتباين الحلول
عينة
ً
ُ
الم ّ
بين مختلف األجهزة ،فعادة ما يتم تصنيف هذه المجموعات إما باسم أو رقم دون اإلشارة إلى الغرض
منها .وفي العديد من الحاًلت ،تكون المجموعات مخفية في إحدى قوائم واجهة المستخدم.

الجيل القادم من  HPواًلرتقاء بواجهة المستخدم
بدًل من توزيع اإلعدادات بشلك عشوائي ،كما تفعل الشراكت األخرىُ ،تقدم واجهة المستخدم TWAIN UI
ً
أوًل ،مع إماكنية وصول سهلة وذكية لإلعدادات
تحديثا ً
سهلة اًلستخدام من  HPاإلعدادات المعدلة األكثر
ً
حاليا على أجهزة
اإلضافية إلجراء التعديالت الدقيقة .تتوافر واجهة المستخدم HP TWAIN UI
ً
 HP ScanJet Pro 2500 f1و  3500 f1و  ،4500 fn1هذه الواجهة تتميز بنفس شلك ومظهر برامج المسح
الضوئي  HP Scanوترتقي باألداء إلى المستوى التالي.1

اختصارات سهلة الفهم
كثيرا ،مثل حجم
توفر اختصارات المسح الضوئي إماكنية وصول سهلة إلى اإلعدادات التي تستخدمها
ً
الصفحة والدقة وتنسيق الملف .اختر اًلختصار الذي ُتريده ،وانقر  Scanلتنفيذ الوظائف المعقدة.
اًلختصارات المتاحة مدرجة على يسار واجهة مستخدم  .HP TWAIN UIانقر على أحد اًلختصارات لرؤية
اإلعدادات األساسية المقترنة بها .انقر  Moreلرؤية وتعديل اإلعدادات التفصيلية ًلختصار .Scan
انقر للتحقق وضبط
اإلعدادات التفصيلية

رؤية وتعديل اإلعدادات
األساسية بسهولة

استخدم اختصار Scan
للحصول على المسح
الضوئي الذي تريده
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إماكنية وصول ذكية إلى اإلعدادات التفصيلية
انقر  Moreللوصول إلى اإلعدادات التفصيلية ًلختصار  .Scanهنا ُيمكنك الوصول إلى جميع اإلعدادات
المتاحة من ثالثة تبويبات أساسية Scan :و  Imageو  .Documentاإلعدادات مدرجة في التبويبات ،وبالتالي
ُيمكنك رؤية التهيئة الحالية لإلعدادات في لمح البصر.

انقر على أحد التبويبات
لتغيير اإلعدادات
التفصيلية
غير اإلعدادات مع قوائم
ّ
وعناصر تحكم ذكية

نفذ التغييرات بسهولة
ّ
مسح ضوئي مرة واحدة
بالنسبة لمهام المسح الضوئي المخصص أو الخاصة ،والتي ُتنفذ مرة واحدة ،تشترط معظم شراكت التصنيع
إنشاء اختصار جديد أو مجموعة من اإلعدادات للمسح الضوئي .وحتى يتسنى لك تجنب الفوضى ،عليك
سهال .ما عليك سوى اختيار اختصار موجود،
ً
حذف اًلختصار بعد استخدامه .إًل أن  HPجعلت هذا األمر
بدًل من  )1-sided Page Sidesونقر .Scan
ثم تغيير اإلعدادات بحسب الحاجة (مثل ،اختيار ً 2-sided
احفظ التعديالت على
اًلختصارات الموجودة

غير اإلعدادات للمهام
ّ
التي ُتنفذ مرة واحدة

أنشئ اختصارات جديدة
بناء على إعداداتك
ً
المختارة
انظر معاينة الصورة للتأكد
من حصولك على المسح
الضوئي الذي تريده

حفظ اًلختصارات الجديدة والمعدلة
ُيمكنك تعديل اًلختصارات الموجودة بالنقر على أيقونة  ) ( saveالتي تظهر بجوار اًلختصار .أو انقر
ٍ
حينئذ تخصيص
 Create New Scan Shortcutإلنشاء اختصار جديد بحسب اإلعدادات التي اخترتهاُ .يمكنك
ويمكنك حذف اًلختصارات التي
اسم ذي صلة باًلختصار الجديدُ .يمكن إعادة ترتيب جميع اًلختصاراتُ ،
أنشأتها.
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إجراء التعديالت النهائية
في نافذة معاينة المسح الضوئيُ ،يمكنك إجراء مجموعة متنوعة من التعديالت .تحتوي النافذة
يميناُ .يمكنك ضبط مستويات التعرض.
يسارا أو
الرئيسية على أزرار ًلستدارة الصفحة بزاوية  90درجة
ً
ً
أوًل ،أو قم بتعديل  Contrast ،Brightnessو Midtone
التعرض ،حاول استخدام زر ً Auto Exposure
لتغيير
ّ
بشلك فردي من خالل استخدام الشرائح .كما ُيمكنك استخدام معالجات الصور لقص الصورة بحسب
الحاجة .انقر  Doneإلرسال الصورة إلى تطبيق المسح الضوئي.

انقر  Moreإلجراء التعديالت التفصيليةُ .تتيح
لك التبويبات الوصول إلى اإلماكنيات التالية:
والتعرض
 :Imageضبط إعدادات اللون
ّ
 :Documentتنظيف خلفية المسح الضوئي
وقص الحواف وإزالة مواضع الثقوب
 :Manage Imagesاستدارة وتسوية وتعديل
منطقة المسح الضوئي

استخدامات موحدة لجميع حلول HP
قدم برنامج المسح الضوئي
توفر  HP TWAINوبرامج  HP Scan Softwareواجهة مستخدم متناغمةُ .ي ّ
الجديد من  HPوالخاص بواجهة المستخدم تجربة موحدة وعامة لمستخدم نفس الماسح الضوئي،
باإلضافة إلى عائلة  HP ScanJetللماسحات الضوئية المتصلة بالكمبيوتر.
أيضا مع أدوات تطوير البرمجيات  (SDK) TWAINلماسحات HP ScanJets
ُتستخدم واجهة مستخدم ً HP TWAIN UI
الضوئية .توفر أدوات تطوير البرمجيات  SDKالموارد التي تحتاجونها لتحقيق اًلندماج والتاكمل المناسب
ألعمالكم واستخداماتكم .وتتميز  SDKبالبساطة الاكفية لمساعدتكم على سرعة إجراء اًلندماج األساسي
أيضا قابلية المد لتلبية المتطلبات القاسية لبيئة معقدةُ .يرجى النقر هنا لمزيد من المعلومات .1
كما أنها ُتتيح ً

الخالصة
مع واجهة المستخدم الجديدة  ،HP TWAIN UIسوف تتمكن من توفير وقتك الثمين باإلضافة إلى تحقيق
إنتاجية أكثر .فمن السهل الحصول على النتائج التي تحتاجها مع المسح الضوئي باستخدام ملفات التعريف
غالبا ،والمسح الضوئي المريح لمرة واحدة للمهام الخاصةُ .يتيح لك
لأنواع الوظائف التي تستخدمها
ً
أخيرا ،بفضل التصميم المتناسق واإلحساس
عة.
بسر
الضوئي
المسح
مهمة
التصميم المباشر رؤية إعدادات
ً
قدمها  ،HPنضمن لك عدم إهدار الوقت في تهيئة
ت
التي
الضوئي
المسح
امج
الرائع الذي تحتويه حلول بر
ُ
ّ
اإلعدادات وتكريس وقت أكثر إلنجاز مهامك وأعمالك.

اعرف المزيد على
hp.com
1
أيضا في
اطّ لع على الرابط التالي  hp.com/h20195/v2/GetPDF.aspx/4AA6-1938EEW.pdfلمزيد من المعلومات عن ُ .HP’s TWAIN SDKتعتبر واجهة مستخدم برنامج التشغيل  HP TWAINشائعة ً
أجهزة المسح الضوئي  HP ScanJet 3000 s2و  5000 s2و  7000 s2عند استخدام .HP TWAIN SDK
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