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1 FORMANALYZER 6 – WPROWADZENIE 

 

Poniżej omówione zostały zmiany oraz modyfikacje wprowadzone w nowej wersji systemu, 
podzielone na następujące grupy: 

1. Usunięte błędy oraz podstawowe modyfikacje 

2. Nowa funkcjonalność w module FormAnalyzer Scan&Administrator 

3. Nowa funkcjonalność w module FormAnalyzer Verifier 

4. Nowa funkcjonalność w module FormAnalyzer Engine 

5. Nowa funkcjonalność w module FormAnalyzer Designer 

6. Nowy tryb grupowania pól w systemie FormAnalyzer 

7. Rozszerzenie funkcjonalności skryptów w systemie FormAnalyzer 

 

Planowane wprowadzenie nowej wersji systemu FormAnalyzer na rynek przewidziane jest na 
koniec drugiego kwartału 2013 roku. 

 

2 USUNIĘTE BŁĘDY ORAZ PODSTAWOWE MODYFIKACJE 
WPROWADZONE W SYSTEMIE FORMANALYZER 6 

2.1 SZYBKOŚĆ OTWIERANIA/WYŚWIETLANIA DOKUMENTU W FA 
SCAN&ADMINISTRATOR 

W poprzedniej wersji systemu FormAnalyzer przy dużej zawartości bazy danych (około 1mln 
dokumentów) czas otwierania dokumentu był zauważalny i zwiększał się proporcjonalnie do 
liczby dokumentów w bazie danych. 

 

2.2 SZYBKOŚĆ OTWIERANIA  I ZATWIERDZANIA OKNA DIALOGOWEGO Z 
WYBOREM DOKUMENTÓW DO ROZPOZNAWANIA I WERYFIKACJI (FA 
ENGINE, FA VERIFIER) 

W poprzedniej wersji systemu FormAnalyzer przy dużej zawartości bazy danych (około 1mln 
dokumentów) czas otwierania i zatwierdzania okna dialogowego z wyborem dokumentów do 
rozpoznawania i weryfikacji był zauważalny i zwiększał się proporcjonalnie do liczby 
dokumentów w bazie danych. 
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2.3 ZMIANY W WYMAGANIACH DOTYCZĄCYCH UPRAWNIEŃ SYSTEMOWYCH DO 
URUCHAMIANIA FA SCAN&ADMINISTRATOR I FA REPORT W SYSTEMIE 
WINDOWS 7 

W poprzedniej wersji systemu FormAnalyzer moduły FA Scan&Administrator i FA Report 
zainstalowane pod MS Windows 7 wymagały uprawnień administracyjnych do uruchomienia 
programu. 

2.4 POPRAWIENIE BŁĘDU W POLACH EDYCYJNYCH WYKORZYSTUJĄCYCH 
MASKĘ W MODULE FA VERIFIER 

W poprzedniej wersji systemu FormAnalyzer błąd uaktywniał się podczas usuwania znaków, 
gdy kursor znajdował się na ostatnim polu maski. 

 

2.5 ZMIANA DZIAŁANIA PÓL Z WŁĄCZONĄ FLAGĄ „NIE ROZPOZNAWAJ” W FA 
VERIFIER 

W poprzedniej wersji systemu włączenie tej opcji powodowało, że pole nie było 
rozpoznawane w FA Engine oraz domyślnie nie było pokazywane w FA Verifier. W wersji 
bieżącej pole z włączoną tą cechą jest domyślnie pokazywane. 

Odtwarzanie selekcji w FA Verifier podczas włączania/wyłączania filtru ukrywania pól do 
weryfikacji (pod warunkiem, że edytowane pole nadal będzie wyświetlane). 

 

 
Filtracja pustych pól 
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Brak filtracji pól (selekcja zachowana) 

 
Filtracja pustych pól (selekcja zachowana) 
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2.6 WYLICZANIE STANU PÓL W FA VERIFIER PRZED KAŻDYM WYWOŁANIEM 
FUNKCJI FILTRU UKRYWANIA PÓL W WERYFIKACJI 

W szczególności zmiana jest widoczna w sytuacji filtracji pustych pól tekstowych. 

 
Pole puste podlegające filtracji. 

 
Wypełnienie pola pustego 
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Filtracja pól spowodowała, że wypełnione puste pole nie jest odfiltrowane 

 

2.7 POPRAWIENIE BŁĘDU W MODULE FA EXPORT 

Poprawienie błędu nadawania rozszerzenia plików z obrazami stron w module FA Export 

(innych niż tif). 

 

2.8 POPRAWIENIE BŁĘDU KONTROLI TREŚCI PÓL ZAWIERAJĄCYCH DATĘ 

Błąd dotyczył pól tekstowych z włączoną kontrolą daty. Dotyczyło to wartości mniejszej od 
1900 dla krótkiego formatu daty oraz wartości mniejszej od -1900 lub większej od  8099 dla 
długiego formatu daty. 
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2.9 POPRAWIENIE BŁĘDU W OKREŚLENIU ZAKRESU DATY PRZY GENEROWANIU 
RAPORTÓW W MODULE FA REPORT 

. 

2.10 ZMIANA W DEFINICJI KRYTERIUM POPROWNAŚCI DLA FA ENGINE 

W aktualnej wersji systemu FormAnalyzer użytkownik może zdefiniować kryterium 
poprawności uruchamiane w module FA Engine bez definiowania zmiennych wyjściowych. 
Definicja taka ma sens jedynie w sytuacji, gdy kryterium poprawności jest skryptem, który 
wykorzystuje rozszerzenia skryptów opisane w rozdziale 9. 

 

2.11 WYŚWIETLANIE UWAG DOTYCZĄCYCH PLIKU KONFIGURACYJNEGO W FA 
DESIGNER 

Okno dialogowe wyświetlające uwagi dotyczące pliku konfiguracyjnego w FA Designer stało 
się rozszerzalne, rozmiar jest zapisywany i odtwarzany z rejestru systemu Windows. Została 
także dodana opcja "Nie wyświetlaj tej listy błędów”. Włącznie tej opcji powoduje, że okno 
zostanie wyświetlone dopiero gdy zostanie zgłoszona nowa uwaga. 
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2.12 OKNO Z WYBOREM DOKUMENTÓW DO ROZPOZNAWANIA, WERYFIKACJI I 
EKSPORTU 

Okno z wyborem dokumentów do rozpoznawania, weryfikacji i eksportu stało się 

rozszerzalne, rozmiar jest zapisywany i odtwarzany z rejestru systemu Windows. 

 

 

2.13 OKNO Z WYBOREM DOKUMENTÓW DO KONTROLI 

Okno z wyborem dokumentów do kontroli stało się rozszerzalne, rozmiar jest zapisywany i 
odtwarzany z rejestru systemu Windows. Zwiększenie lub zmniejszenie wysokości okna 
skutkuje dodatkowo zmianą liczby dokumentów wyświetlanych w liście. 

 



FormAnalyzer 6 – co nowego 

 

ARHAT SP. Z O.O.,         STRONA 11 

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE 

 

 

2.14 COFNIĘCIE CZĘŚCI DOKUMENTÓW DO ROZPOZNAWANIA Z MODUŁU FA 
VERIFIER 

W przetwarzaniu wsadowym cofnięcie części dokumentów do rozpoznawania z modułu FA 
Verifier skutkuje ponownym rozpoznawaniem tylko zaznaczonych dokumentów. 

 

2.15 FUNKCJA ODRZUCANIA DOKUMENTÓW W MODULE FA VERIFIER 

Funkcja odrzucania dokumentów w module FA Verifier umożliwia odrzucanie całej paczki 
dokumentów. Funkcja jest warunkowa i dostępna jedynie w przetwarzaniu wsadowym. 

 

2.16 ZWIĘKSZENIE SZYBKOŚCI PRZETWARZANIA DOKUMENTÓW W FA ENGINE 

W nowej wersji systemu FormAnlayzer moduł FA Engine nie wyświetla stron przetwarzanych 
dokumentów, tym samym dla każdej strony dokumentu zostaje zaoszczędzony czas na 
skalowaniu i wyświetlaniu strony dokumentu. Wyświetlenie przetwarzanej strony dokumentu 
w module FA Engine (w celach testowych) jest możliwe po zaznaczeniu konkretnej strony 
dokumentu lub konkretnego pola w oknie "Wyniki rozpoznawania". 
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Domyślnie moduł FA Engine nie wyświetla stron dokumentu. 

 
 

Wyświetlenie strony dokumentu w module FA Engine następuje po zaznaczeniu konkretnej 

strony lub rozpoznawanego pola w oknie "Wyniki rozpoznawania". 
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2.17 WYŚWIETLANIE STRON DOKUMENTU W MODULE FA VERIFIER 

Wyświetlanie stron dokumentu w module FA Verifier zostało zmienione tak, aby zaznaczone-
edytowane pole nie powodowało efektu migotania obrazu. 

 

2.18 POPRAWKA BŁĘDU W DEFINIOWANIU OPCJI EKSPORTU STRON 
DOKUMENTU  

W poprzedniej wersji istniał problem z wyborem wolumenu do zapisu stron obrazów 
dokumentu w module FA Designer. 

 

2.19 ZWIĘKSZENIE SZYBKOŚCI REALIZACJI ZAPYTAŃ STATYSTYK W MODULE 
PRODUCTION MANAGER 

W poprzedniej wersji systemu, przy większej liczbie dokumentów w bazie danych, realizacja 
zapytań statystycznych w module FA ProductionManager długo trwała. W nowej wersji 
została poprawiona wydajność zapytań z zachowaniem dotychczasowej funkcjonalności. 

 

2.20 POPRAWKA BŁĘDU SAMOCZYNNEGO ZAMYKANIA PROGRAMU 
FORMANALYZER VERIFIER PODCZAS WERYFIKACJI DOKUMENTU 

W poprzedniej wersji systemu podczas weryfikacji dokumentów w module FormAnalyzer 
Verifier zdarzały się przypadki samoczynnego zamykania programu z jednoczesnym 
wygenerowaniem błędu systemowego. Przypadek ten był związany z wyświetlaniem 
miniaturek stron weryfikowanego dokumentu. 

 

 

3 NOWA FUNKCJONALNOŚĆ W MODULE FORMANALYZER 
SCAN&ADMINISTRATOR 

3.1 ROZSZERZENIE FUNKCJONALNOŚCI ZARZĄDZANIEM PACZEK  

Dotychczasowy podgląd paczki dokumentów nie zawierał danych o stanie przetwarzania 
dokumentu, zawierał miniaturki stron oraz podgląd zaznaczonej strony. W nowej wersji 
systemu podgląd paczek został uzupełniony o listę z informacjami o stanie przetwarzania 
dokumentów z paczki. Lista ta zawiera komplet informacji o dokumentach z paczki: 
identyfikator dokumentu, szablon, status, kod błędu, osoba weryfikująca dokument, czas 
weryfikacji dokumentu, ocena z kontroli poprawności. 
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Dodatkowo po zaznaczeniu dokumentu z paczki dostępne jest okno z właściwościami 
dokumentu. W oknie tym użytkownik może zmienić szablon dokumentu oraz nadać status 
dokumentowi. W oknie tym nie można zmienić pliku konfiguracyjnego oraz nie można 
wstrzymać przetwarzania dokumentu. Plik konfiguracyjny oraz opcja wstrzymania dokumentu 
jest wspólną cechą dla wszystkich dokumentów z paczki. Parametry te można zmienić we 
właściwościach paczki dokumentów. Dla pojedynczego dokumentu dostępna jest także 
historia przetwarzania dokumentu. 

Po zamknięciu okna z podglądem paczki następuje aktualizacja statusu paczki. Jest ona 
dokonywana tylko w sytuacji, gdy użytkownik zaakceptował wcześniejsze zmiany we 
właściwościach dokumentu. Status paczki jest najmniejszym statusem dokumentu z paczki. 

 

3.2 WYSZUKIWANIE OBIEKTÓW W BAZIE DANYCH FORMANALYZER 

W nowej wersji modułu do administrowania i skanowania dokumentów została dodana nowa 
funkcja wyszukiwania dokumentów lub paczek w bazie danych systemu FormAnalyzer.  
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Użytkownik może wykorzystać wyszukania podstawowe: po identyfikatorze dokumentu, 
nazwie paczki dokument lub wartości endorsera/imprintera.  

Dodatkowo użytkownik może zdefiniować zapytanie zaawansowane w którym ma dostęp do 
najważniejszych informacji dokumentu: identyfikatora/nazwy, endorsera, statusu, szablonu, 
informacji o stanie weryfikacji. Tak zdefiniowane kryterium poprawności można wykonać lub 
też można jego definicje zapisać w bazie danych FormAnalyzer. Do zapisu nowego kryterium 
w bazie danych lub aktualizacji starego wymagane jest uprawnienie ‘Autor’. 
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Użytkownik może także wykonać wcześniej zdefiniowane i zapisane kryterium poprawności. 

Wynikiem wyszukiwania jest lista maksymalnie 1000 dokumentów lub paczek spełniających 
zadane kryteria wyszukiwania. W liście wyszukanych obiektów użytkownik ma dostęp do 
następujących funkcji: wyświetlenie obiektu, przejście do foldera w którym obiekt jest 
przechowywany, usunięcie obiektu, wyświetlenie właściwości obiektu. 

 

3.3 AUTOMATYCZNE ROZPOZNAWANIE PUSTYCH STRON 

W nowej wersji modułu do administrowania i skanowania dokumentów została dodana nowa 
funkcja opcjonalnego rozpoznawania pustych stron. Funkcję tą włącza się w podczas definicji 
profilu skanowania – zakładka ‘Zaawansowane’. Opcja ta wraz ze szczegółową konfiguracją 
sposobu rozpoznawania pustych stron zapamiętywana jest w bazie danych systemu 
FormAnalyzer. Każdy profil skanowania może mieć oddzielną definicję rozpoznawania 
pustych stron. 

 

Aby uaktywnić opcję automatycznego rozpoznawania pustych stron należy wybrać opcję 
‘Włącz wykrywanie pustych stron’, a następnie przejść do szczegółowych opcji – przycisk 
‘Konfiguruj…’. Na ekranie zostanie wyświetlone okno dialogowe w którym można ustawić 
dwie grupy opcji: 
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 definicja pustej strony – do wyboru jest płynna definicja współczynnika pustej strony 
lub wybór definicji pustej strony (‘całkowicie pusta’, ‘z elementami szumu’, ‘z 
większym szumem’, ‘dozwolona 1 linia’, ‘dozwolone 2 linie’) 

 definicja marginesów – umożliwia określenie rozmiaru marginesu tak, aby algorytm 
rozpoznający puste strony nie brał pod uwagę szumu i czarnych ramek powstałych w 
procesie skanowania 

Rozpoznane puste strony w procesie skanowania są zapisywane w bazie danych jako 
integralna część dokumentu, aby w kolejnych etapach przetwarzania dokumentów 
użytkownik mógł dokonać ewentualnej korekty. Ustawienie strony dokumentu na pustą 
skutkuje tym, że nie będzie uczestniczyła w procesie rozpoznawania oraz nie będzie 
eksportowana z systemu FormAnalyzer. 

Użytkownik systemu może w dowolnym etapie przetwarzania ustawić lub wyłączyć pustą 
stronę. W tym celu należy wyświetlić podgląd dokumentu. Następnie zaznaczyć stronę i z 

menu wybrać funkcję ‘Strona->Strona Pusta’ (lub analogiczną funkcję z paska narzędzi ). 

Pusta strona zaznaczana jest ikoną . 
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4 NOWA FUNKCJONALNOŚĆ W MODULE FORMANALYZER VERIFIER 

4.1 CECHA POLA "ZAWSZE WIDOCZNE”  

Pole dla którego włączono cechę "Zawsze widoczne” jest zawsze pokazywane w module FA 
Verifier, nie podlega filtracji nawet gdy spełnione są warunki filtracji. 

 

 

 

4.2 CECHA POLA "WYRÓWNANIE”  

W poprzedniej wersji systemu FormAnalyzer wszystkie pola podczas weryfikacji były 
"wyrównane" do lewej strony – zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami pisowni. W nowej 
wersji użytkownik może zdefiniować sposób wyrównywania pola do lewej, do środka lub do 
prawej. Domyślnie pola są wyrównywane do lewej strony. Wyrównywanie do prawej strony 
może być wykorzystywane w przypadku pól numerycznych, lista pól numerycznych staje się 
wtedy bardziej czytelna. 
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4.3 CECHA POLA „ROZMIAR EDYTORA”  

W poprzedniej wersji systemu FormAnalyzer wszystkie pola tekstowe miały maksymalną 
szerokość odpowiadającą dostępnej przestrzeni roboczej. W nowej wersji użytkownik może 
określić optymalny rozmiar edytora. Domyślnie rozmiar wynosi 0, co oznacza, że szerokość 
edytora będzie taka, jak szerokość obszaru roboczego. Wartość większa od od 0 oznacza 
szerokość edytora wyrażona w liczbie znaków, które mają pojawiać się w edytorze. Wartość z 
przedziału -100 do 0 oznacza procentową szerokość pola w stosunku do szerokości całego 
obazaru edycji. Może to być wygodne dla pól, które mają mieć określoną liczbę znaków np. 
daty. Zdefiniowanie rozmiaru edytora determinuje tylko szerokość edytora, nie ma natomiast 
wpływu na kryteria poprawności (maksymalną liczbę znaków w polu). 
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4.4 CECHA POLA „NIEDOSTĘPNE DLA OPERATORA”  

Włączenie dla pola "Niedostępne dla operatora” powoduje, że pole takie nigdy nie będzie 
dostępne w procesie weryfikacji (także po wyłączeniu filtracji pól). Pole takie może podlegać 
rozpoznawaniu, może być wykorzystywane jako źródło rozpoznanej treści dla innych pól 
dokumentów, może być eksportowane. 
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4.5 CECHA POLA „WIELOLINIOWE”  

Zdefiniowanie atrybutu "Wieloliniowe” dla pola tekstowego skutkuje tym, że w procesie 
klasyfikacji, weryfikacji i kontroli użytkownik będzie mógł wpisywać dane zawierające znak 
nowej linii. W module FA Designer można zdefiniować ile linii tekstu będzie wyświetlanych 
podczas wpisywania danych. Wpisanie wartości 0 oznacza, że będzie to pole bez możliwości 
wpisanie znaku nowej linii. Wpisanie wartości 1 oznacza, że wyświetlana będzie 1 linia, 
jednak użytkownik będzie mógł wpisywać dowolną liczbę linii. 

Podczas edycji pola wieloliniowego naciśnięcie klawisza ENTER skutkuje stworzeniem nowej 
linii tekstu. Aby przejść na kolejne pole z dokumentu należy nacisnąć klawisz tabulacji. 

Pole wielololiniowe może być eksportowane. Podczas eksportu pola wieloliniowego do pliku 
TXT wszystkie znaki oznaczające nową linię zamieniane są na ‘Symbol błędu’ zdefiniowany w 
opcjach eksportu. W takim przypadku zaleca się stosować format XML. 
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Definicja pola wieloliniowego w module FA Designer 

 

Pole wieloliniowe w module weryfikacji 

 

4.6 FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO ZWIĘKSZANIA ROZMIARU PODGLĄDU POLA O 
STAŁY MARGINES  

Funkcja ta umożliwia zwiększenie rozmiaru podglądu pola o zadany margines wyrażony w 
centymetrach. Funkcja ta dotyczy wszystkich weryfikowanych pól. Ustawione wartości 
zapisywane są w rejestrze systemu Windows. 
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Podgląd obrazu pola bez zwiększania rozmiaru 

 
Definiowanie marginesów pól na 0,5 cm w pionie i poziomie 
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Podgląd obrazu pola o zadany margines 

 

4.7 FUNKCJA WYŚWIETLANIA DODATKOWEGO TŁA PODCZAS WERYFIKACJI 
DOKUMENTU  

Funkcja ta umożliwia wyświetlanie dodatkowego tła – obrazu na podglądzie weryfikowanej 
strony. Tło definiuje się w module FA Designer. Po zdefiniowaniu tła, od decyzji weryfikatora 
zależy czy chce widzieć tło, czy tylko oryginał strony. Funkcja wyświetlania tła dostępna jest 
z menu "Strona->Wyświetl tło" oraz ze skrótu klawiszy "Ctrl+B". Funkcja może być 
szczególnie wygodna w przypadku przetwarzania dokumentów, które skanowane są z 
włączoną funkcją "color dropout". 

 

 
Definiowanie tła weryfikacji w FA Designer 
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Wyświetlanie weryfikowanej strony z wyłączonym tłem  

 
Wyświetlanie weryfikowanej strony z włączonym tłem 

 

4.8 FUNKCJA ZAZNACZANIA \ ODZNACZANIA PUSTYCH STRON DOKUMENTU 

Funkcja ta umożliwia korektę rozpoznania pustych stron. Funkcja dostępna jest na każdym 

etapie weryfikacji (klasyfikacja, weryfikacja i kontrola). Puste strony zaznaczane są ikoną  
w oknie miniatur stron dokumentu oraz na podglądzie aktualnie zaznaczonej strony. 
Użytkownik ustawić lub wyłączyć pustą stronę. W tym celu należy zaznaczyć stronę i z menu 

wybrać funkcję ‘Strona->Strona pusta’ (lub analogiczną funkcję z paska narzędzi ). 

Włączenie lub wyłączenie pustej strony skutkuje w procesie weryfikacji tym, że 
rozpoznawane pola z następnych stron będą odnosiły się do następnych lub poprzednich 
stron np. jeżeli wyłączymy 2 stronę jako pustą to wszystkie pola rozpoznawane ze stron o 
indeksie większym od 2 będą dotyczyć stron wcześniejszych. 
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Puste strony nie są uwzględniane w rozmiarze dokumentu zdefiniowany w pliku 
konfiguracyjnym (szablon dokumentu). Każdy akceptowany-ważny dokument musi zawierać 
tyle niepustych stron ile zdefiniowano w szablonie dokumentu w pliku konfiguracyjnym. 

 

Wyświetlanie pustych stron w module do weryfikacji danych. 

 

 

5 NOWA FUNKCJONALNOŚĆ W MODULE FORMANALYZER ENGINE 

5.1 NOWA CECHA PÓL "FILTRY IP"  

W poprzedniej wersji systemu FormAnalyzer, system umożliwiał przetwarzanie wycinka 
obrazu dokumentu z wykorzystaniem 3 predefiniowanych funkcji: "Usuwanie szumu", 
"Usuwanie linii" i "Wygładzanie". W nowej wersji systemu została dodana nowa funkcja 
"Filtry IP", która umożliwia bardziej zaawansowane przetwarzanie obrazu. Wybierając funkcję 
"Filtry IP", a następnie uruchamiając "Szczegóły…", zostaje wyświetlone okno dialogowe do 
definicji listy filtrów, które mają być wykonywane na zaznaczonym wycinku obrazu.  
Funkcja "Filtry IP" działa tak samo jak funkcja "Pilk->Przetwarzanie wstępne…". Różnica 
polega na tym, że nowa funkcja jest wykonywana na wycinku obrazu dla konkretnego pola 
szablonu dokumentu, natomiast stara funkcja jest wykonywana dla wszystkich stron z 
konkretnego pliku konfiguracyjnego. 

Pierwsza funkcja może być wykorzystana do poprzedzenia rozpoznania pola przez użycie 
lokalnego filtru usuwania szumu, usuwania linii lub usuwania ramek formularza. 
Druga funkcja może być wykorzystana do przygotowania przetwarzanych stron dokumentu 
do rozpoznawania przez konwersję stron kolorowych do czarno-białych lub przez usunięcie 
szumu. 

Obie funkcje mają wpływ jedynie na proces rozpoznawania dokumentu. Zmiany dokonane na 
stronie dokumentu są tymczasowe, zmiany nie są zapisywane w oryginalnych stronach 
dokument. 
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Definiowanie pola "Przetwarzanie wstępne" i przetwarzania wstępnego dla rozpoznawanego 

pola w FA Designer 

  
Definiowanie filtrów IP w FA Designer 

 
Oryginalny obraz dokumentu w FA Scan&Administrator 
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Przetworzony obraz dokumentu z wykorzystaniem filtrów IP w FA Engine 

 

5.2 PUSTE STRONY W PROCESIE ROZPOZNAWANIA TREŚCI DOKUMENTU 

Strony dokumentu, które mają ustawiony atrybut ‘strona pusta’, nie uczestniczą w procesie 
rozpoznawania typu dokumentu oraz rozpoznawania treści dokumentu. Do takiej strony nie 
będzie przypisane żadne pole. 
 

 

6 NOWA FUNKCJONALNOŚĆ W MODULE FORMANALYZER EXPORT 

6.1 ZMIANY W STRUKTURZE PLIKU EKSPORTU (XML) 

Struktura pliku eksportu w trybie XML uległa zmianie w stosunku do wersji poprzedniej: 

 Wartość atrybutu ‘number’ dla elementu ‘page’ przyjmuje wartości większe od 0. 
Wartość 0 zarezerwowana jest dla strony oznaczającej dane indeksowe. W 
poprzedniej wersji systemu dla strony indeksowej wpisywana była wartość ‘INDEX’. 

 Dla elementu ‘page’ został dodany atrybut ‘blank’, który przyjmuje wartość 0 lub 1. 
Wartość 1 oznacza, że jest to pusta strona i dla niej nie zdefiniowano atrybutu ‘file’. 

 

6.2 ZMIANY W KONFIGURACJI MODUŁU EKSPORTU DANYCH 

W nowej wersji systemu FormAnalyzer nie ma obowiązku wyboru pliku konfiguracyjnego.  
Jeżeli użytkownik nie wskaże pliku konfiguracyjnego to eksport będzie dotyczył dokumentów 
z dowolnego pliku konfiguracyjnego zarejestrowanego w bazie danych. Jeżeli użytkownik 
wybierze plik konfiguracyjny to eksport będzie dotyczył tylko dokumentów o typie 
zdefiniowanym we wskazanym pliku konfiguracyjnym. 

W nowej wersji systemu moduł FA Export rekonfiguruje się automatycznie przed eksportem 
nowej paczki lub nowego dokumentu. Ponowna konfiguracja następuje, gdy plik 
konfiguracyjny uległ zmianie w module FA Designer. 
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6.3 EKSPORT NIEPRZETWARZANEGO DOKUMENTU  

W nowej wersji systemu FormAnalyzer nowo stworzony dokument (zeskanowany lub 
zaimportowany) może zostać wyeksportowany. Dokument taki musi mieć status ‘gotowy’ 
oraz ustawiony typ. Ważne jest, aby definicja szablonu dokumentu nie zawierała pól. W 
przeciwnym wypadku podczas eksportu zostanie zgłoszony błąd. Jeżeli chcemy 
wyeksportować dokument zawierający puste pola bez konieczności weryfikacji, należy 
zdefiniować kryterium poprawności uruchamiane w procesie rozpoznawania, które ustawi 
status dokumentu na ‘gotowy’ (FASetDocInfo(-1,0,0,7)). Dokumenty takie należy tworzyć ze 
statusem ‘czeka na OCR’ . 
 

 

7 NOWA FUNKCJONALNOŚĆ W MODULE FORMANALYZER DESIGNER 

7.1 ZMIANY W DEFINICJI PÓL – FUNKCJA "DOKUMENT->POLA…"  

Po wybraniu z menu funkcji "Dokument->Pola…" zostaje wyświetlone okno dialogowe 
"Właściwości pól". Okno jest rozszerzalne, rozmiar zapisywany jest w rejestrze systemu 
Windows. 
Okno służy do zmiany wszystkich opcji pól z wyjątkiem pozycji na formularzu. 

W oknie wyświetlane są pola z zaznaczonego szablonu dokumentu. Szablon który jest 
zaznaczony bezpośrednio po wyświetleniu okna, odpowiada formularzowi, który jest 
aktualnie widoczny w głównym oknie modułu FA Designer. Szablon można zmienić w 
rozwijalnej liście "Szablon dokumentu". W liście znajdują się wszystkie szablony dokumentu 
zdefiniowane w edytowanym pliku konfiguracyjnym. 

W lewej części okna znajduje się filtr wyświetlanych pól i grup właściwości. Dostępne są 
następujące filtry: 
 "Wszystkie pola" – wyświetla wszystkie pola dostępne na etapie weryfikacji/eksportu z 

wybranego szablonu dokumentu. W przypadku pól zgrupowanych zostają wyświetlone 

jedynie pola nadrzędne. W tym przypadku dostępne są dwie funkcje: "Właściwości 

pola", "Usuń pole". 

 "Pola wewnętrzne" – wyświetla pola, które zostały zgrupowane, niedostępne w liście 

"Wszystkie pola". Dla tych pól dostępna jest funkcja "Właściwości pola". Można 

wyróżnić dwie kategorie pól zgrupowanych: pola grupowane w trybie "Sekcja 

danych"/"Wiersz danych" oraz pola grupowane w trybie "Łącz pola składowe"/"Wybierz 

najlepszy wynik". 

 "Pola indeksowe" – wyświetla pola indeksowe – pola nie powiązane z formularzem a 

jedynie z szablonem dokumentu.  Dla tych pól dostępne są trzy funkcje: "Nowe pole 

indeksowe", "Właściwości pola", "Usuń pole". 

 "Pismo ręczne" – wyświetla pola pismo ręczne oraz pola zgrupowane, których 

pierwszym polem składowym jest pole pismo ręczne. Dla tych pól dostępne są dwie 

funkcje: "Właściwości pola", "Usuń pole". 
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 "Pismo drukowane" – wyświetla pola drukowane oraz pola zgrupowane, których 

pierwszym polem składowym jest pole drukowane. Dla tych pól dostępne są dwie 

funkcje: "Właściwości pola", "Usuń pole". 

 "Kod paskowy" – wyświetla pola kod paskowy oraz pola zgrupowane, których 

pierwszym polem składowym jest pole kod paskowy. Dla tych pól dostępne są dwie 

funkcje: "Właściwości pola", "Usuń pole". 

 "Pola wyboru" – wyświetla pola wyboru oraz pola zgrupowane, których pierwszym 

polem składowym jest pole wyboru. Dla tych pól dostępne są dwie funkcje: 

"Właściwości pola", "Usuń pole". 

W oknie "Właściwości pól" wyświetlane są następujące grupy opcji: 

 Opcje podstawowe: 

Rozpoznawanie – pole ma być rozpoznawane w module FA Engine 

Weryfikacja – pole ma być domyślnie dostępne w trybie weryfikacji 

Kontrola – pole ma być domyślnie dostępne w trybie kontroli 

Niedostępne dla operatora – pole nie jest dostępne w module FA Verifier 

Wybudowany XML – dane pola są zapisywane w bazie danych w formacie XML 

 

 

 Podstawowe opcje weryfikacji: 

Obowiązkowe – pole musi być wypełnione 

Zapisz niepoprawne – pole nie musi spełniać warunków poprawności 

Wpisz ponownie – pole musi być dwukrotnie wpisywane 

Zawsze widoczne – pole nie podlega zasadom filtracji 
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Tylko do odczytu – nie można zmienić wartości pola z poziomu edycji 

 

 Dodatkowe opcje weryfikacji 

Hasło – wpisywane dane są zakryte 

Rozmiar edytora – rozmiar edytora wyrażony w liczbie znaków (0 – oznacza rozmiar 
maksymalny) 

Wyrównanie – wyrównanie pola w weryfikacji 

Komentarz – komentarz wyświetlany podczas weryfikacji 

Obrót – kąt obrotu podglądu pola 
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 Opcje dotyczące propagacji pól 

Propagacja wartości – wartość pola będzie propagowana 

Tylko do nie poprawionych – wartość pola będzie propagowana tylko dla pól nie 
poprawionych 

Tylko do pustych – wartość pola będzie propagowana tylko dla pól pustych 

Do pól o tej nazwie – wartość pola będzie propagowana do wszystkich pól o tej samej 
nazwie, także w innych szablonach dokumentu 

W obrębie paczki – propagowana wartość pola będzie kasowana z początkiem nowej 
paczki dokumentów 

 

 Opcje eksportu 

Eksportowane – pole będzie eksportowane w module FA Export 

Format eksportu – format eksportowanego pola, dostępny dla pól wyboru oraz daty 

Rozmiar – rozmiar eksportowanego pola w przypadku eksportu zachowującego stały 
rozmiar danych 
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W oknie "Właściwości pól" dostępne są także następujące funkcje aktywne w zależności od 
zaznaczonego pola: 

 Nowe pole indeksowe 

Funkcja dodania nowego pola indeksowego do zaznaczone szablonu dokumentu. 
Funkcja dostępna jest jedynie dla wybranej grupy ‘Pola indeksowe’. Po wybraniu tej 
funkcji wyświetlane jest okno dialogowe umożliwiające dokładną definicję nowego 
pola. 
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 Właściwości pola 

Funkcja wyświetla okno dialogowe z właściwościami zaznaczonego pola. Funkcja 
dostępna jest dla wszystkich pól. Działanie tej funkcji jest takie same jak działanie 
funkcji "Obiekt->Właściwości…’" w głównym oknie programu.  Różnica polega jedynie 
na tym, że opisywana funkcja jest dostępna także dla pól indeksowych i pól 
wewnętrznych (zgrupowanych). 

 Usuń pole 

Funkcja usuwa zaznaczone pole z szablonu dokumentu. Funkcja nie jest dostępna dla 
pól wewnętrznych (zgrupowanych). 
 

7.2 ZMIANY W DEFINICJI KRYTERIÓW POPRAWNOŚCI  

Po wybraniu z menu funkcji "Dokument->Kryteria poprawności…" zostaje wyświetlone okno 
dialogowe "Kryteria poprawności". Okno jest rozszerzalne, rozmiar zapisywany jest w 
rejestrze systemu Windows. 

Okno służy do definiowania, zmiany właściwości, usuwania, definiowania kolejności oraz 
testowania kryteriów poprawności w szablonach dokumentów. 

W oknie wyświetlane są kryteria poprawności z zaznaczonego szablonu dokumentu. Szablon 
który jest zaznaczony bezpośrednio po wyświetleniu okna, odpowiada formularzowi, który 
jest aktualnie widoczny w głównym oknie modułu FA Designer. Szablon można zmienić w 
rozwijalnej liście "Szablon dokumentu". W liście znajdują się wszystkie szablony dokumentu 
zdefiniowane w edytowanym pliku konfiguracyjnym. 

W lewej części okna znajduje się filtr wyświetlanych kryteriów poprawności i grup 
właściwości. Dostępne są następujące filtry:  

 "Wszystkie kryteria" – wyświetla wszystkie kryteria poprawności dostępne na etapie 
rozpoznawania/weryfikacji z wybranego szablonu dokumentu.  

 "Skrypty" – wyświetla kryteria poprawności bazujące na VBScript lub JScript z 
wybranego szablonu dokumentu. 

 "Moduły DLL" – wyświetla kryteria poprawności bazujące na funkcjach DLL z 
wybranego szablonu dokumentu. 

 "WebService" – wyświetla kryteria poprawności bazujące na funkcjach WebService z 
wybranego szablonu dokumentu. 

 

7.3 ZMIANY W DEFINICJI OPCJI EKSPORTU  

Po wybraniu z menu funkcji "Dokument->Opcje eksportu…" zostaje wyświetlone okno 
dialogowe "Opcje eksportu". 

Okno służy do zmiany opcji eksportu danych i eksportu obrazów stron wybranego szablonu 
dokumentu. 

Szablon który jest zaznaczony bezpośrednio po wyświetleniu okna, odpowiada formularzowi, 
który jest aktualnie widoczny w głównym oknie modułu FA Designer. Szablon można zmienić 
w rozwijalnej liście "Szablon dokumentu". W liście znajdują się wszystkie szablony 
dokumentu zdefiniowane w edytowanym pliku konfiguracyjnym. W liście tej dostępna jest 
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także pozycja "wszystkie szablony dokumentów", po wybraniu której użytkownik zmienia 
opcje dla wszystkich szablonów dokumentu z bieżącego pliku konfiguracyjnego. 

W lewej części okna znajdują się następujące grupy właściwości:  

 "Podstawowe" – są to podstawowe opcje definiujące format pliku z danymi 
dokumentu: kolejność pól, rozmiar pól, separator pól, ogranicznik pól, symbol 
błędnego znaku, zabezpieczenia pliku z danymi. 

 

 

 "Struktura" –  są to opcje definiujące nagłówek eksportowanego dokumentu. 

 

 

 "Obrazy stron" –  są to opcje definiujące sposób eksportu obrazów oraz format plików 
z obrazami stron dokumentu 
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 "Skrypt XSLT" – jest to definicja skryptu XSLT, który konwertuje plik z danymi 
dokumentu do zadanego formatu. 

 

 

7.4 ZMIANY W DEFINICJI KOLEJNOŚCI PRZETWARZANYCH PÓL  

Po wybraniu z menu funkcji "Dokument->Kolejność przetwarzania…" zostaje wyświetlone 
okno dialogowe "Kolejność przetwarzania". 

Okno służy do zmiany kolejności przetwarzania pól w procesie weryfikacji i procesie eksportu 
dokumentów. Kolejność można zmieniać na dwa sposoby: 

 wykorzystując funkcję drag&drop dostępną na liście pól, w tym przypadku zmiany 
dotyczą tylko jednego pola; 

 wykorzystując klawisze Zmień kolejność (do góry) i  Zmień kolejność (na dół), w 
tym przypadku zmiany dotyczą wszystkich zaznaczonych pól. 

W oknie wyświetlana jest także kolejność rozpoznawania pól, jednak zmiany dokonywane są 
w głównym oknie programu po wyborze funkcji "Formularz->Kolejność rozpoznawania pól".  

Dodatkowo w oknie tym dostępne są następujące funkcje: 

 zmiana nazw zaznaczonych pól z automatycznym dodawaniem kolejnego numeru 

 zmiana właściwości zaznaczonego pola  
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 usuwanie zaznaczonych pól  

 zaznaczenie wszystkich pól 

 usunięcie zaznaczenia 

Szablon który jest zaznaczony bezpośrednio po wyświetleniu okna, odpowiada formularzowi, 
który jest aktualnie widoczny w głównym oknie modułu FA Designer. Szablon można zmienić 
w rozwijalnej liście "Szablon dokumentu". W liście znajdują się wszystkie szablony 
dokumentu zdefiniowane w edytowanym pliku konfiguracyjnym. 

W lewej części okna znajdują się następujące grupy właściwości: 

 "Rozpoznawanie" – wyświetla wszystkie pola z wybranego szablonu dokumentu łącznie 
z polami wykorzystywanymi do pozycjonowania i przetwarzania  obrazu. 

 

 

 "Weryfikacja" – wyświetla wszystkie pola dostępne w procesie weryfikacji z wybranego 
szablonu dokumentu. 
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 "Eksport" – wyświetla wszystkie pola dostępne w procesie eksportu z wybranego 
szablonu dokumentu. 

 

 

7.5 ZAAWANSOWANE TESTOWANIE KRYTERIÓW POPRAWNOŚCI  

Zaawansowane testowanie kryteriów poprawności może być wykorzystywane w procesie 
tworzenia i modyfikacji kryterium poprawności. Funkcja ta służy do testowania kryterium 
poprawności wartościami pochodzącymi z rozpoznanych/zweryfikowanych dokumentów bazy 
danych FormAnalyzer. Funkcja ta dostępna jest z poziomu okna dialogowego ‘Kryteria 
poprawności’. 
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8 NOWE TRYBY GRUPOWANIA PÓL W SYSTEMIE FORMANALYZER 

8.1 GRUPOWANIE PÓL "WIERSZ DANYCH" 

Grupowanie pól "Wiersz danych" jest nowym trybem grupowania pól w systemie 
FormAnalyzer. W skład pola zgrupowanego w trybie "Wiersz danych" mogą wejść proste 
pola tekstowe, pola wyboru oraz pola zgrupowane typu "Łącz pola składowe" lub "Wybierz 
najlepszy wynik". 

 

  

Ta forma grupowania charakteryzuje się następującymi cechami: 

 wszystkie grupowane pola tworzą jeden edytowany wiersz w module FA Verifier, 
rozmiar pól grupowanych może być względny (proporcjonalny) lub bezwzględny 
wyrażony w liczbie znaków, pomiędzy edytowanymi polami mogą znajdować się 
separatory, 

 każde grupowane pole jest edytowane niezależnie, 

 wartość każdego grupowanego pola dostępna jest z poziomu kryteriów poprawności, 

 każde grupowane pole eksportowane jest oddzielnie, pole zgrupowane nie jest 
dostępne w eksporcie danych, 

 poprawność pola powstałego poprzez zgrupowanie "Wiersz danych" wynika ze 
zdefiniowanych kryteriów poprawności dla tego pola oraz ze stanu pól wchodzących w 
skład tego pola (np. aby pole było prawidłowe wszystkie pola wchodzące w jego skład 
muszą być prawidłowe), 

 pole zgrupowane "Wiersz danych" jest filtrowane, gdy wszystkie pola wchodzące w 
jego skład mogą być filtrowane (np. filtracja pól pustych następuje wtedy gdy 
wszystkie pola w grupie są puste), 

 pola wchodzące w skład grupy nie podlegają sortowaniu przy wyświetlaniu w module  
FA Verifier, 

Dla tej formy grupowania dostępne są następujące definiowalne parametry dostępne na 
zakładce "Grupowanie": 

 "Separator pól składowych"– ciąg znaków wykorzystywany do tworzenia wartości pola 
zgrupowanego. Wartość dostępna jest jedynie z poziomu kryteriów poprawności. 
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 "Format wiersza/sekcji" – ciąg znaków definiujący formatkę w module FA Verifier np.  
%1{-10}%"HR.:"{-3}%2{-3}%" "{-1}%3{-3}%4{-3}%5{-3}%6{-3}%  gdzie: 

 

 

 % oznacza zarezerwowany obszar w wierszu, 

 cyfra po znaku % oznacza, że jest to n-te edytowane pole w grupie (indeks 
odnosi się do numeru pola z pierwszej zakładki), 

 dowolny ciąg znaków w podwójnych cudzysłowach ”Abc” występujący po znaku 
% oznacza to nieedytowany element – separator zawierający tekst, 

 jeżeli po znaku % nie występuje cyfra ani ciąg znaków oznacza to nieedytowany 
element – separator nie zawierający tekstu, 

 wartość liczbowa w nawiasach klamrowych oznacza szerokość elementu. Wartość 
większa od zera oznacza procentową szerokość elementu. Wartość mniejsza od 
zera oznacza szerokość elementu wyrażoną w liczbie znaków, 

 jeżeli dla obszaru nie zdefiniowano szerokości, oznacza to, że szerokość będzie 
taka jaka szerokość wolnej przestrzeni w linii, 

 minimalna szerokość elementu wynosi jeden znak, 

 jeżeli wyliczona szerokość pól jest zbyt duża, to szerokości elementów 
składowych jest jednakowa – proporcjonalna do dostępnego obszaru w module 
FA Verifier, 

 "Kolor tła" – kolor tła elementów nieedytowanych – separatorów, 

 "Kolor tekstu" – kolor tekstu elementów nieedytowanych – separatorów. 
 

 

8.2 GRUPOWANIE PÓL "SEKCJA DANYCH" 

Grupowanie pól "Sekcja danych" jest nowym trybem grupowania pól w systemie 
FormAnalyzer. W skład pola zgrupowanego w trybie "Sekcja danych" mogą wejść proste 
pola tekstowe, pola wyboru oraz pola zgrupowane typu "Łącz pola składowe", "Wybierz 
najlepszy wynik" oraz "Wiersz danych". 
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Ta forma grupowania charakteryzuje się następującymi cechami: 

 wszystkie grupowane pola tworzą jedną sekcję danych – są zagłębione o jeden poziom 

i są poprzedzone stałym elementem oznaczającym początek sekcji. Wszystkie pola 

wchodzące w skład grupy są wyświetlane jako nowe wiersze w procesie weryfikacji, 

 każde grupowane pole jest edytowane niezależnie, 

 wartość każdego grupowanego pola dostępna jest z poziomu kryteriów poprawności, 

 każde grupowane pole eksportowane jest oddzielnie, pole zgrupowane nie jest 

dostępne w eksporcie danych, 

 poprawność pola powstałego poprzez zgrupowanie "Sekcja danych" wynika ze 

zdefiniowanych kryteriów poprawności dla tego pola oraz ze stanu pól wchodzących w 

skład tego pola (np. aby pole było prawidłowe wszystkie pola wchodzące w jego skład 

muszą być prawidłowe), 

 pole zgrupowane "Sekcja danych" jest filtrowane, gdy wszystkie pola wchodzące w 

jego skład mogą być filtrowane, 

 pola wchodzące w skład grupy nie podlegają sortowaniu przy wyświetlaniu w module  

FA Verifier. 

Dla tej formy grupowania dostępne są następujące definiowalne parametry dostępne na 

zakładce "Grupowanie": 

 "Separator pól składowych" – ciąg znaków wykorzystywany do tworzenia wartości pola 

zgrupowanego. Wartość dostępna jest jedynie z poziomu kryteriów poprawności. 
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 "Format wiersza/sekcji" – ciąg znaków definiujący wygląd pierwszego wiersza sekcji w 

module FA Verifier np.  %,  gdzie: 

 

 % oznacza zarezerwowany obszar w wierszu, 

 dowolny ciąg znaków w podwójnych cudzysłowach ”Abc” występujący po znaku 

% oznacza to nieedytowany element – separator zawierający tekst, 

 jeżeli po znaku % nie występuje ciąg znaków oznacza to nieedytowany element – 

separator nie zawierający tekstu, 

 wartość liczbowa w nawiasach klamrowych oznacza szerokość elementu. Wartość 

większa od zera oznacza procentową szerokość elementu. Wartość mniejsza od 

zera oznacza szerokość elementu wyrażoną w liczbie znaków. 

 "Kolor tła" – kolor tła elementów nieedytowanych – separatorów, 

 "Kolor tekstu" – kolor tekstu elementów nieedytowanych – separatorów. 

 

9 ROZSZERZENIE FUNKCJONALNOŚCI SKRYPTÓW W SYSTEMIE 
FORMANALYZER 

W poprzedniej wersji systemu FormAnalyzer dostęp do rozpoznawanych/weryfikowanych 
danych ze skryptu kontrolującego poprawność danych odbywał się jedynie przez zmienne. 
Zmienne definiowało się poprzez mapowanie unikalnej nazwy zmiennej w pole z konkretnego 
szablonu dokumentu. 

W nowej wersji systemu został stworzony nowy mechanizm, który nie wymaga wcześniejszej 
deklaracji zmiennych wejściowych i wyjściowych. Odwołanie do danych dokumentu/paczki 
dokumentów może odbywać się przez funkcje rozszerzające skrypt. Skrypt wykorzystujący 
rozszerzenie uruchamiany jest zgodnie z założeniami przyjętymi w poprzedniej wersji 
systemu: 

 Dla skryptu uruchamianego w FA Engine zdefiniowanego dla pojedynczego pola (w 
którym dzięki rozszerzeniu można odwołać się także do innych pól) – wykonanie 
skryptu dokonuje się po rozpoznawaniu pola. 
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 Dla skryptu uruchamianego w FA Engine zdefiniowanego dla wielu pól (w którym dzięki 
rozszerzeniu można odwołać się także do innych pól) – wykonanie skryptu dokonuje 
się po rozpoznaniu całego dokumentu zgodnie z kolejnością zdefiniowaną w module FA 
Designer. 

 Dla skryptu uruchamianego w FA Verifier zdefiniowanego dla pojedynczego pola (w 
którym dzięki rozszerzeniu można odwołać się także do innych pól) – wykonanie 
skryptu dokonuje się gdy pole jest poprawne podczas pobierania dokumentu z bazy 
danych oraz w momencie akceptacji pola. 

 Dla skryptu uruchamianego w FA Verifier zdefiniowanego dla wielu pól (w którym 
dzięki rozszerzeniu można odwołać się także do innych pól) – wykonanie skryptu 
dokonuje się gdy wszystkie pola dla zadeklarowanych zmiennych są poprawne i 
zaakceptowane. 

Dzięki rozszerzeniu skryptu użytkownik może odwoływać się do pól z dokumentów z całej 
paczki dokumentów. 

Dzięki rozszerzeniu skryptu użytkownik może odwoływać się do identyfikatora bieżącego 
dokumentu. 

Podczas rozpoznawania użytkownik może modyfikować dodatkowo status, kod odrzucenia 
oraz kod automatycznej weryfikacji. 

Dostępne są następujące funkcje rozszerzające funkcjonalność skryptów: 

 LPDISPATCH FAGetBoxInfo(void) 
Funkcja zwraca obiekt zawierający podstawowe informacje o paczce dokumentów: 
boxid – identyfikator paczki dokumentów 
doccnt – liczba dokumentów w paczce 
docnum – numer dokumentu w paczce (numerowane od 0) 
 

 LPDISPATCH FAGetDocInfo(short docnum) 
Funkcja zwraca obiekt zawierający podstawowe informacje o dokumencie o indeksie 
‘docnum’ w bieżącej paczce dokumentów. Jeżeli ‘docnum’ ma wartość mniejszą od 0 
funkcja zwraca informację o bieżącym dokumencie: 
docid – identyfikator dokumentu 
pagecnt – liczba stron w dokumencie 
error – kod błędu 
status – wejściowy status dokumentu 
type – nazwa szablonu dokumentu 
 

 void FASetDocInfo(short docnum, short error, short errorauto, short status) 
Funkcja modyfikuje podstawowe cechy dokumentu ‘docnum’. Jeżeli ‘docnum’ ma 
wartość mniejszą od 0 funkcja dotyczy bieżącego dokumentu: 
error – kod błędu 
errorauto – kod błędu automatycznej weryfikacji 
status – wejściowy status dokumentu 
Funkcja służy do modyfikacji dokumentu w module FA Engine. 
 

 LPDISPATCH FAGetCurrField() 
Funkcja zwraca informację o bieżącym polu (pierwszym z zadeklarowanych 
zmiennych): 
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name – nazwa pola 
page – numer strony dokumentu 
value – wartość pola (ciąg znaków) 
cl – poziom zaufania danych 
left, top, right, bottom – pozycja pola 
pos – identyfikator pola (który jest wykorzystywany przy modyfikacji pola) 
 

 LPDISPATCH FAGetField(LPCSTR lpszName, short nPage, short nDoc) 
Funkcja zwraca informacje o polu o nazwie ‘lpszName’ ze strony ‘nPage’ z dokumentu 
‘nDoc’ (jeżeli ‘nDoc’ < 0 odwołanie dotyczy bieżącego dokumentu): 
name – nazwa pola 
page – numer strony dokumentu 
value – wartość pola (ciąg znaków) 
cl – poziom zaufania danych 
left, top, right, bottom – pozycja pola 
pos – identyfikator pola lub -1 gdy nie znaleziono pola (który jest wykorzystywany przy 
modyfikacji pola) 
 

 LPDISPATCH FAFindField(LPCSTR lpszSubName, short nPage, short nDoc) 
Funkcja zwraca informacje o pierwszym polu zawierającym  w nazwie ‘lpszSubName’ ze 
strony ‘nPage’ z dokumentu ‘nDoc’ (jeżeli ‘nDoc’ < 0 odwołanie dotyczy bieżącego 
dokumentu): 
name – nazwa pola 
page – numer strony dokumentu 
value – wartość pola (ciąg znaków) 
cl – poziom zaufania danych 
left, top, right, bottom – pozycja pola 
pos – identyfikator pola lub -1 gdy nie znaleziono pola (który jest wykorzystywany przy 
modyfikacji pola) 
 

 LPDISPATCH FAGetNextWord(long posField, long posWord, LPCSTR lpszToken) 
Funkcja zwraca kolejne słowo (niepusty ciąg znaków oddzielony ‘lpszToken’) z pola o 
identyfikatorze ‘posField’. Jeżeli 'lpszToken' jest pustym ciągiem znaków separatorami 
słów są standardowe ‘białe’ znaki (spacja, znak tabulacji, znak nowej linii). Zmienna 
‘posWord’ służy do pobierania kolejnego słowa (wartość początkowa -1). Proces 
przeszukiwania słów kończy się gdy zwrócona wartość ‘value’ jest pusta i identyfikator 
‘pos’ jest < 0. Funkcja zwraca następujące informacje:  
name – pierwszy wykorzystany separator słów 
value – znalezione słowo 
cl – poziom zaufania słowa 
left, top, right, bottom – pozycja słowa 
pos – identyfikator słowa lub -1 gdy nie znaleziono kolejnego słowa 
 

 void FASetField(long posField, LPCSTR strValue, short nCL, long rLeft, long rTop, 
long rRight, long rBottom) 
Funkcja modyfikuje pole (wartość, poziom zaufania, pozycje) o identyfikatorze 
‘posField’. 
Funkcja służy do modyfikacji pól w module FA Engine. 
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 void FAAcceptFields(void) 
Funkcja zapisuje wszystkie modyfikacje wykonane na polach ze skryptu do systemu 
FormAnalyzer. 

 

 void FARollbackFields(void) 
Funkcja anuluje wszystkie modyfikacje wykonane na polach ze skryptu. 
 

 long FAInitSearch1(long fieldID, LPCSTR lpszPatterns, short nCL) 
Funkcja ta inicjuje proces wyszukiwania wzorców tekstu w polu o identyfikatorze 
fieldID. Wyszukiwanie nie rozróżnia dużych i małych znaków. Wyszukiwanie dotyczy 
całego pola. Wyszukiwane wzorce przekazywane są do funkcji w parametrze 
lpszPatterns. Wzorce oddzielone są znakiem o kodzie 0. Wszystkie wzorce kończą się 
dwoma znakami o kodzie 0. Wyszukiwane są tylko te frazy, który poziom zgodności 
jest większy lub równy nCL (0-100). Znaki specjalne, które mogą być wykorzystywane 
w wyszukiwanych wzorcach: 
# – dowolna cyfra 0-9 
$ – dowolna litera a-z, A-Z 
? – dowolna litera lub cyfra 
* – dowolny znak (nie separator: spacja, tabulacja, znak nowej linii, paragrafu) 
Funkcja zwraca identyfikator procesu wyszukiwania. Wartość mniejsza od 0 informuje, 
że wystąpił błąd. Wartość 0 oznacza, że nie został znaleziony wzorzec spełniający 
założone parametry. 
 

 long FAInitSearch2(long fieldID, LPCSTR lpszPatterns, short nCL, long posStart, 
long cntChars) 
Funkcja ta inicjuje proces wyszukiwania wzorców tekstu w polu o identyfikatorze 
fieldID. Wyszukiwanie nie rozróżnia dużych i małych znaków. Wyszukiwanie rozpoczyna 
się od znaku na pozycji posStart. Wyszukiwanie odbywa się tylko w cntChars 
kolejnych\poprzednich znakach tekstu począwszy od pozycji startowej. Wyszukiwane 
wzorce przekazywane są do funkcji w parametrze lpszPatterns. Wzorce oddzielone są 
znakiem o kodzie 0. Wszystkie wzorce kończą się dwoma znakami o kodzie 0. 
Wyszukiwane są tylko te frazy, który poziom zgodności jest większy lub równy nCL (0-
100). Znaki specjalne, które mogą być wykorzystywane w wyszukiwanych wzorcach: 
# – dowolna cyfra 0-9 
$ – dowolna litera a-z, A-Z 
? – dowolna litera lub cyfra 
* – dowolny znak (nie separator: spacja, tabulacja, znak nowej linii, paragrafu) 
Funkcja zwraca identyfikator procesu wyszukiwania. Wartość mniejsza od 0 informuje, 
że wystąpił błąd. Wartość 0 oznacza, że nie został znaleziony wzorzec spełniający 
założone parametry. 
 

 long FAInitSearch3(long fieldID, LPCSTR lpszPatterns, short nCL, long posStart, 
long cntLines) 
Funkcja ta inicjuje proces wyszukiwania wzorców tekstu w polu o identyfikatorze 
fieldID. Wyszukiwanie nie rozróżnia dużych i małych znaków. Wyszukiwanie rozpoczyna 
się od znaku na pozycji posStart(jeżeli wartość jest mniejsza od 0 to wyszukiwanie 
odbywa się od początku pola). Wyszukiwanie tekstu jest wykonywane w cntLines 
kolejnych\poprzednich liniach tekstu począwszy od pozycji startowej. Wyszukiwane 
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wzorce przekazywane są do funkcji w parametrze lpszPatterns. Wzorce oddzielone są 
znakiem o kodzie 0. Wszystkie wzorce kończą się dwoma znakami o kodzie 0. 
Wyszukiwane są tylko te frazy, który poziom zgodności jest większy lub równy nCL (0-
100). Znaki specjalne, które mogą być wykorzystywane w wyszukiwanych wzorcach: 
# – dowolna cyfra 0-9 
$ – dowolna litera a-z, A-Z 
? – dowolna litera lub cyfra 
* – dowolny znak (nie separator: spacja, tabulacja, znak nowej linii, paragrafu) 
Funkcja zwraca identyfikator procesu wyszukiwania. Wartość mniejsza od 0 informuje, 
że wystąpił błąd. Wartość 0 oznacza, że nie został znaleziony wzorzec spełniający 
założone parametry. 
 

 long FAInitSearch4(long fieldID, LPCSTR lpszPatterns, short nCL, long left, long 
top, long right, long bottom) 
Funkcja ta inicjuje proces wyszukiwania wzorców tekstu w polu o identyfikatorze 
fieldID. Wyszukiwanie nie rozróżnia dużych i małych znaków. Wyszukiwanie dotyczy 
tylko tekstu którego pozycja zawiera się w prostokącie o współrzędnych left, top, 
bottom, right. Wyszukiwane wzorce przekazywane są do funkcji w parametrze 
lpszPatterns. Wzorce oddzielone są znakiem o kodzie 0. Wszystkie wzorce kończą się 
dwoma znakami o kodzie 0. Wyszukiwane są tylko te frazy, który poziom zgodności 
jest większy lub równy nCL (0-100). Znaki specjalne, które mogą być wykorzystywane 
w wyszukiwanych wzorcach: 
# – dowolna cyfra 0-9 
$ – dowolna litera a-z, A-Z 
? – dowolna litera lub cyfra 
* – dowolny znak (nie separator: spacja, tabulacja, znak nowej linii, paragrafu) 
Funkcja zwraca identyfikator procesu wyszukiwania. Wartość mniejsza od 0 informuje, 
że wystąpił błąd. Wartość 0 oznacza, że nie został znaleziony wzorzec spełniający 
założone parametry. 
 

 long FAGetSearchCount(long searchID) 
Funkcja ta zwraca liczbę wyszukanych wcześniej fraz tekstu zgodnie z cechami 
zdefiniowanymi podczas inicjacji searchID. 
 

 LPDISPATCH FAGetSearch(long searchID, long idx) 
Funkcja zwraca kolejną frazę tekstu (o identyfikatorze idx) zgodnie z cechami 
zdefiniowanymi podczas inicjacji searchID. Frazy posortowane są po cl i idxPatt. 
Funkcja zwraca informacje o wyszukanej frazie tekstu: 
pattern – wyszukany wzorzec tekstu 
value – wyszukana fraza tekstu 
cl – poziom zgodności frazy i wzorca 
left, top, right, bottom – współrzędne znalezionej frazy 
start – początkowa pozycja (znakowa) frazy tekstu w polu (jeżeli start < 0 oznacza to, 
że proces nie znalazł więcej fraz tekstu) 
end – końcowa pozycja frazy tekstu (start + value.length()) 
idxPatt – znaleziony indeks wzorca (lub -1 gdy nie znaleziono) 
 

 LPDISPATCH FAGetSubSearch(long searchID, long idx, long start, long end) 
Funkcja zwraca część znalezionej frazy tekstu (o identyfikatorze idx) zgodnie z cechami 
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zdefiniowanymi podczas inicjacji searchID. Fraza jest znalezionym tekstem 
odpowiadającym wzorcowi od pozycji start do pozycji end. Funkcja zwraca informacje 
o wyszukanej frazie tekstu: 
value – wyszukana fraza tekstu 
cl – poziom zgodności frazy i wzorca 
left, top, right, bottom – współrzędne znalezionej frazy 
start – początkowa pozycja (znakowa) frazy tekstu w polu (jeżeli start < 0 oznacza to, 
że proces nie znalazł więcej fraz tekstu) 
end – końcowa pozycja frazy tekstu (start + value.length()) 
 

 void FAFreeSearch(long searchID) 
Funkcja zwalnia informację dotyczącą procesu wyszukiwania searchID. Jeżeli wartość 
searchID jest mniejsza od zera funkcja zwalnia informację o wszystkich procesach 
wyszukiwania. Funkcja nie jest obligatoryjna (zwalnianie pamięci odbywa się po 
wykonaniu skryptu). 

 

 


