KNFB Reader HIZLI BAŞLANGIÇ.
Sunuş.
Hayatınızı değiştirecek KNFB Reader Android uygulamamızla, hızlı ve verimli
metin tanıma ve okuma dünyasına hoş geldiniz. KNFB Reader uygulaması,
gündelik yaşamda karşılaşabileceğiniz çok çeşitli belge türlerini okuma
yeteneğine sahiptir. Basılı anımsatıcıları, raporları, broşürleri ve kişisel
bilgisayardan basılan çoğu diğer belge türünü okumak konusunda gayet
başarılıdır.
Ayrıca, matbaada basılan çeşitli boyutta, renkte ve stillerdeki belgeleri de
okuyabilir.

Bir resim çekin, metni görüntüleyip
okuyun.
KNFB Reader uygulaması ilk başlatıldığında Görüntü Yakalama ekranı açılır.
Talkback seslendirme özelliğinden yararlanarak, Resim Çekme düğmesine
odaklanın. Android cihazınızı ekranı yukarıya bakacak ve kamera aşağıya,
belgenin ortasına bakacak şekilde, belgeyle aynı yönlendirmeye uyarak (dikey
yönlendirme kullanılması önerilir) belgenin üzerine koyun. Sonra cihazı düşey
olarak yaklaşık bir mesafede dosdoğru yukarı kaldırın.
Bu pozisyonda tuttuğunuzda kamera, telefonun alt kısmında kalır. (Merceğin
temiz ve önünde bir engel olmadığından emin olmak için kameranızı düzenli
olarak kontrol edin.) Telefonu tutarken, parmağınızın veya elinizin bir kısmının
kameraya, belgenin görüntüsünü engelleyecek kadar yakın durmadığından emin
olun.

Resim çekmek için, ekranın sol tarafına dokunun. Talkback seslendirme sesi
"resim çek" der. Sonra ekranın sol tarafında herhangi bir yere fazla sert
vurmadan çift dokunduğunuzda kamera deklanşör sesi çıkartır.
En iyi sonucu almak için, resim çekilirken telefonu oynatmamaya çalışın, tek
parmakla çift tıklatıp basılı tutma hareketi yapın, sonra parmağınızı kaldırıp
kamerayı etkinleştirin. Kamera deklanşörü sesini duyuncaya kadar cihazı sabit
tutun.
Kamera resmi çeker çekmez, görüntü metin işleme sürecinden geçerek metin
otomatik olarak algılanır. Görüntüde metin bulunursa, Metinde Dolaşma ekranı
açıldığında, bulunan metin otomatik olarak görüntülenir ve otomatik olarak
okunmaya başlanır. Okumayı duraklatmak veya devam ettirmek için, ekranın alt
tarafına yakın, ortada bulunan, çoğu cihazda hemen Ana Sayfa düğmesinin
üzerinde bulunan Oku/Duraklat düğmesine basın.
Belgeyi kaydetmek için, ekranın sağ köşesinde, tanınan metnin hemen üzerinde
yer alan Belgeyi Kaydet düğmesini bulup çift tıklatın. Bir resim daha çekmek
üzere Görüntü Yakalama ekranına geri dönmek için, cihazınızdaki, çoğunlukla
ekranın alt kısmında, Ana Sayfa düğmesinin hemen sağında bulunan Geri
düğmesine dokunun.

Resim çekmeye ilişkin ipuçları.
Optimum performans elde etmek için, resimleri net çekmek önemlidir. Cihazı iki
elinizle birden tutarak ve dirseklerinizi metnin bulunduğu yüzeye dayayarak,
metnin tümünü yakalamak için cihazı belgeden yeterince uzakta ve olabildiğince
sabit tutun. En iyi sonucu almak için, okumak istediğiniz metni, önünüzdeki, düz
bir yüzeye koyun. Belgeyi, olabildiğince düzleyin. Cihazı, sayfanın üzerinde, tam
yatay olarak tutun. Ekranın, resmini yakalamak istediğiniz belgenin tamamını
içine almasını sağlayın.
Kameranızın yerini anlamak veya tam hizalanmış bir resmin hissini öğrenmek
için, Görüş Alanı Bildirimi seçeneğini kullanın. Görüş Alanı Bildirimi'ni
etkinleştirmek için ekranın sağ tarafına çift dokunun veya çift dokunma

hareketini kullanın, sonra parmağınızı telefonu sarsmadan yavaşça kaldırın ve
telefonu hareketsiz tutarak bildirimi dinleyin; ardından cihazın sayfanın
üzerindeki yerini yeniden ayarlayıp gerekirse bildirimi tekrarlayabilirsiniz. Amaç,
telefonu belgeye olabildiğince yakın, ancak yine de kameranın belgenin dört
kenarının hepsini görebileceği kadar uzakta tutmaktır.
Başlangıçta biraz alıştırma yapmak yararlı olur. İlk alıştırmalarınızda, (Letter
formatında) 8 buçuk çarpı 11 inçlik veya (A4 formatında) 21 çarpı 29,7 cm'lik
beyaz kâğıda okunaklı şekilde basılmış, bildiğiniz bir belgeyi kullanın. Belgeyi
desensiz siyah, mat bir altlık üzerine yerleştirin. Nişan alma ve resim çekme
konusunda biraz alıştırma yaptığınızda, KNFB Reader uygulamasının nasıl tepki
verdiğini öğrenirsiniz. Ayrıca, performans yeterli olmadığında, elinizde olan
koşulları analiz edip düzeltmeye de daha iyi hazırlanmış olursunuz. Biraz
alıştırmayla ve sebatla, performansı büyük ölçüde artırabilirsiniz.

Yardım alma.
Uygulamanın başka birçok özelliğini açıklayan bir Kullanıcı Kılavuzu mevcuttur.
Kılavuzda, Görüntü Yakalama ve Metinde Dolaşma ekranlarındaki bütün
düğmelerin ve kontrollerin açıklamaları da yer almaktadır. Kılavuzda ayrıca,
Reader uygulamasının birden çok dil ve belge türü seçenekleri de anlatılmıştır.
Kılavuzu http://www.knfbreader.com adresindeki 'Özellikleri' bağlantısından
indirebilir veya uygulamanın ayarlar ekranında yer alan Hakkında sekmesine
giderek ulaşabilirsiniz.
Kullanıcı Kılavuzu'na başvurduktan sonra daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa
lütfen şu e-posta adresine yardım isteklerinizi gönderin: support@knfbreader.com.
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