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GIRIŞ 

IRISCompressor Pro, birkaç fare tıklamasıyla görüntü ve PDF 

dosyalarınızı sıkıştırılmış PDF dosyalarına dönüştürmenizi sağlayan 

oldukça kullanışlı bir sıkıştırma aracıdır. 

IRISCompressor'ün oluşturduğu PDF dosyaları, I.R.I.S'in OCR 

(Optical Character Recognition - Optik Karakter Tanıma) 

teknolojisi sayesinde tam olarak metin aranabilir tiptedir. 

 

ÖNEMLİ NOTLAR 

IRISCompressor Pro aynı anda birden fazla görüntü ve PDF dosyası 

işleyebilir. Birleşik toplam sayfa sayısı 25'i geçemez. OCR en fazla 

5 dilde yapılabilir (fakat aynı anda değil). 

Daha büyük girdi dosyalarını veya toplu iş dosyalarını sıkıştırmak 

istiyorsanız Readiris Pro ve Readiris Corporate gibi I.R.I.S. 

ürünlerini öneriririz. Bu ürünler aynı zamanda çok sayıda OCR 

dilini destekler. Daha fazla bilgi için I.R.I.S. web sitesini 

http://www.irislink.com ziyaret edin. 

http://www.irislink.com/
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KANUNI UYARILAR 

ICOMP_Pro-dgi-17042012-01 

Copyrights 

Copyrights ©2011-2012 I.R.I.S. Bütün Hakları Saklıdır. 

I.R.I.S. IRISCompressor yazılımının ve bu yayının telif haklarına 

sahiptir. 

Bu belgede yer alan bilgi I.R.I.S.'in malıdır. İçeriği haber 

verilmeksizin değiştirilebilir ve I.R.I.S. tarafından gerçekleştirilecek 

bir taahhütü belirtmez. Bu belgede tanımlanan yazılım, bu ürünün 

kullanım koşullarını belirten bir lisans anlaşması şartları ile 

sunulmuştur. Yazılım sadece bu anlaşmanın şartlarına uygun olarak 

kullanılabilir veya çoğaltılabilir. Bu yayının hiçbir kısmı I.R.I.S'in 

önceden yazılı onayı alınmadan tekrar çoğaltılamaz, aktarılamaz, 

bir veri alma sistemine saklanamaz veya bir başka dile çevirilemez. 

Tescilli markalar 

The I.R.I.S. logo ve IRISCompressor I.R.I.S.'in tescilli markalarıdır. 

OCR ("Optical Character Recognition - Optik Karakter Tanıma"), 

IDR ("Intelligent Document Recognition - Akıllı Belge Tanıma") 

and iHQC ("intelligent High Quality Compression) I.R.I.S. 

teknolojileridir. 

 

Bu yayında belirtilen tüm diğer ürünler ilgili sahiplerinin tescilli 

markalarıdır veya kayıtlı tescilli markalarıdır. 
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IRISCOMPRESSOR PRO'NUN KULLANIMI 

IRISCompressor Seçeneklerine erişmek için: 

 Dock'daki simgeyi tıklayın 

 

Desteklenen görüntü dosya tipleri 

IRISCompressor aşağıdaki görüntü dosya tiplerini sıkıştırabilir: 

png jpeg jp2k (jpeg2000) 

 

ham 

bmp tiff gif icns 

pict pdf (görüntü) adobe photoshop microsoft ico 

xbitmap microsoft cur truevision tga apple macpaint 

ilm openexr radiance adobe pdf*  

*Dikkat: PDF dosyaları içerisinde görüntüler olduğunda en iyi 

şekilde sıkıştırılır. İçinde sadece metin olan PDF dosyalarının boyutu 

çok azalmaz. 
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Adım 1: IRISCompressor'e belgeler eklemek için 

 Dosyalarınızı IRISCompressor arabirimine sürükleyip 

bırakabilirsiniz. 

İpucu: aynı zamanda Dock'daki IRISCompressor simgesine 

dosyaları sürükleyebilirsiniz. 

 Ya da Belgeleri ekleyin ve sıkıştırmak istediğiniz dosyaları 

seçin. 

 

Dikkat: IRISCompressor bir kerede en fazla 25 sayfa sıkıştırabilir. 

Yani toplam sayfa sayısının 25'i geçmediğinden emin olun. 1 

görüntü 1 sayfaya karşılık gelir. 25 sayfadan fazla sayfa içeren 

belgeleri sıkıştırmaya çalışıyorsanız sadece ilk 25'i işlenecektir. 

Adım 2: Belgeleri tekrar sıralamak için 

Eklediğiniz belgeler istediğiniz şekilde sıralanabilir. Sadece bunları 

seçin ve farklı bir konuma sürükleyin. 

Aksi belirtilmedikçe arabirimin içindeki tüm belgeler tek bir çıktı 

dosyasına sıkıştırıldığına dikkat edin. Belgeler soldan sağa doğru 
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işlenir. Bu ise sol üst köşedeki belgenin çıktı dosyanızdaki ilk sayfa 

olacağı anlamına gelir. Alt sağ köşedeki belge en son olacaktır. 

İpucu: belge küçük resimlerine büyütmek ve küçültmek için 

kaydırıcıyı kullanın. 

 

Her bir girdi dosyası için farklı bir çıktı dosyası oluşturmak 

istediğinizde  

1 dosya başına 1 dosya seçeneğini kullanın. 

Arabirimden dosyaları silmek için bunları seçin ve klavyenizdeki 

Geri tuşuna basın. 

Adım 3: OCR ayarlarının seçilmesi 

Aksi belirtilmedikçe OCR seçeneği etkindir. Bu özellik tam metin-

aranabilir çıktı dosyaları oluşturur. Sadece dosyalarınızı sıkıştırmak 

istediğinizde bu seçeneği devre dışı bırakın. 

OCR dili işletim sisteminizin diline ayarlanır. Farklı bir dil seçmek 

için, dil listesi'ni tıklayın ve listeden farklı bir dil seçin. En fazla 5 

dili etkinleştirebilirsiniz. 

 

 



 

8 

Not: Seçtiğiniz OCR dilinin dosyalarınızın diline karşılık geldiğinden 

emin olun. Yanlış bir dil seçimi uygunsuz OCR sonuçlarına neden 

olur. 

Adım 4: Gelişmiş Ayarların Seçilmesi 

 Tam olarak düz olmayan veya "çarpık" görüntüleri işlerken 

Otomatik Yeniden Çarpıtma'yı seçin. Otomatik Yeniden 

Çarpıtma seçeneği görüntülerinizi düzgünleştirir. 

 

Not:eğiklik derecesi 10 dereceyi geçmemelidir. 

 IRISCompressor'ün tüm belgelerinizi aynı yönde çevirmesini 

istiyorsanız Otomatik Yönlendirme'yi seçin. 

Not: IRISCompressor'ün yönlendirme yapabilmesi için görüntülerin 

metin içermesi gereklidir. 

 

Adım 5: Belgelerinizi sıkıştırın 

 Belgelerinizi sıkıştırmak için Sıkıştır'a tıklayın. 

 

 Çıktı belgenize isim verin ve yer seçin. 
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Önemli not: Mobil bir İşletim Sisteminde (örneğin bir iPad veya 

Android tablette) sıkıştırılmış dosyaları açmak için Adobe Reader 

önerilir 
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