
Atualização sobre a Digitalização Xerox:  
O que precisa de saber 
Perguntas e Respostas

Foram divulgados relatórios relativamente 
a erros na função de digitalização de 
alguns dos nossos equipamentos de 
escritório, onde é referido que caracteres 
podem ser potencialmente substituídos 
por outros. Este facto não afeta as funções 
standard de impressão, cópia e fax.

Estas são as duas soluções propostas: 

•	  Reiniciar os valores predefinidos da digitalização:  
As predefinições são recomendadas para digitalizar 
documentos normais do escritório. Ao utilizar as predefinições, 
é pouco provável que ocorra substituição de caracteres. Está 
disponível um guia que demonstra como verificar as atuais 
definições de digitalização do equipamento e como as repor 
nas predefinições programadas na fábrica (Anexo B).

•	  Aplicar um Patch de Software: A Xerox está a desenvolver 
um patch de software que pode ser descarregado 
remotamente para utilizar em cada equipamento. O patch 
de software irá eliminar a possibilidade de substituição de 
caracteres em todos os modos. O patch ficará disponível 
dentro de algumas semanas.

É importante saber que os equipamentos Xerox®, ao saírem 
da fábrica, são programados com as definições adequadas 
de nível de compressão e resolução, para produzirem ficheiros 
digitalizados que sejam adequados para visualização e impressão 
– ao mesmo tempo que geram um ficheiro com uma dimensão 
razoável. A utilização destas definições em documentos normais 
de escritório, torna pouco provável a ocorrência de substituição 
de caracteres.

Queremos pedir desculpa por qualquer confusão ou 
inconveniente que este facto tenha gerado junto dos nossos 
clientes. Estamos a trabalhar com os nossos parceiros e equipas 
de serviço a clientes em todo o mundo, quer para informar os 
nossos clientes de forma pró-ativa quer também para os ajudar a 
resolver o problema.
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Perguntas e Respostas

P1: Qual é a prevalência deste problema?

R:  Baseados na nossa experiência, constatamos que a maior 
parte dos clientes digitaliza documentos normais de 
escritório usando as predefinições programadas na fábrica, 
sendo por isso pouco provável que venham a conhecer este 
problema. Os documentos normais de escritório não contêm 
combinações de pequenas fontes, não são difíceis de ler,  
não contêm pixels dispersos e/ou não foram digitalizados 
várias vezes.

P2: Quais as funções do equipamento que são afetadas?

R:  A digitalização para ficheiro digital é a única função afetada. 
As tradicionais operações de impressão, cópia e fax não são 
afetadas.

P3: O que é JBIG2 e em que condições ocorre a 
substituição de caracteres?

R:  JBIG2 é uma norma de compressão que pode usar 
correspondência de padrões para criar ficheiros de dimensões 
muito pequenas. Quando uma correspondência de padrões 
é usada com "documentos complexos", é possível ocorrer 
substituição de caracteres em documentos com combinações 
de pequenas fontes, que são difíceis de ler, que incluem pixels 
dispersos e/ou que foram digitalizados várias vezes.

  O modo de compressão máxima cria ficheiros de dimensões 
excecionalmente pequenas. Esta é a definição mas complexa 
onde a substituição de caracteres tem potencial para ocorrer. 
Utilizando as predefinições programadas na fábrica, é 
pouco provável que ocorra substituição de caracteres em 
documentos normais.

P4: A compressão JBIG2 é exclusiva da Xerox?   

R:   A compressão JBIG2 é uma norma da indústria muito 
utilizada para reduzir ao mínimo a dimensão de ficheiros pdf, 
de digitalização e de outras aplicações de imagem.  

P5: O que posso fazer atualmente para reduzir o risco 
deste problema ocorrer?

R:  Primeiro, é importante saber que os equipamentos Xerox®, 
ao saírem da fábrica, são programados com definições de 
"Quality/File Size" (Qualidade/Dimensão do Ficheiro) (nível de 
compressão) e "Resolution" (Resolução), que geram ficheiros 
digitalizados adequados para visualização ou impressão – 
ao mesmo tempo que mantêm uma dimensão de ficheiro 
razoável. 

  Importante: Usando estas predefinições é pouco provável 
que ocorra substituição de caracteres quando digitalizar 
documentos normais de escritório. 

  Verifique o(s) seu(s) equipamento(s) para garantir que as 
predefinições de fábrica não foram alteradas (consulte o 
Anexo B). Os clientes podem facilmente repor as predefinições 
de fábrica nos valores iniciais. Apenas os indivíduos com 
direitos de administrador de sistema podem alterar 
permanentemente as predefinições de fábrica. Um utilizador 
casual pode alterar estas predefinições para determinado 
trabalho, mas não as pode alterar de forma a afetar o 
trabalho de outros utilizadores 

P6: Como é que a Xerox pode assegurar que não irá 
ocorrer substituição de caracteres?

R:  A Xerox está a desenvolver um patch de software que 
pode ser descarregado remotamente para utilizar em cada 
equipamento. O patch de software irá eliminar a substituição 
de caracteres em todos os modos, quaisquer que sejam as 
características originais. O patch ficará disponível dentro de 
algumas semanas.

P7: Se utilizar as predefinições, os meus ficheiros ficarão 
com uma dimensão difícil de gerir?   

R:  As predefinições utilizam algoritmos de compressão que 
originam um ficheiro com uma dimensão adequada à maioria 
das aplicações de digitalização da indústria – mantendo os 
ficheiros com uma dimensão que pode ser gerida. 
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P8: Quais são as predefinições corretas?    

R:  As duas definições que precisa garantir que estão com os 
valores programados na fábrica, são:

 1.  A "Quality/File Size" (Qualidade/Dimensão do Ficheiro)  
(esta é a definição de compressão JBIG2) deve estar 
programada na posição do meio —"Higher" (Alta). 

 2.  A "Resolution" (Resolução) (esta é a resolução da 
digitalização) deve ser 200 dpi ou superior. 

Estas definições podem ser programadas remotamente pelo 
administrador do sistema usando o CentreWare Internet Services. 
Alguns ecrãs de exemplo: 

Ecrã de interface para "Quality/File Size" (Qualidade/Dimensão do 
Ficheiro) nos valores predefinidos:  

Ecrã de interface para "Resolução" nos valores predefinidos: 

Ecrã CentreWare Internet Services do administrador do sistema 
com os valores predefinidos de "Resolution" (Resolução) e 
"Quality/File Size" (Qualidade/Dimensão do Ficheiro):

Dependendo dos workflows de digitalização que utiliza, verifique 
as definições de "Resolution" (Resolução) e "Quality/File Size" 
(Qualidade/Dimensão do Ficheiro) para se assegurar que estão 
todas nas predefinições programadas na fábrica (consulte o 
Anexo B): 

•	 Scan to email (Digitalizar para email)

•	 Scan to USB (Digitalizar para USB)

•	 Scan to Mailbox (Digitalizar para caixa de correio)

•	 Workflow de digitalização/modelos

•	 Internet Fax

P9: Como posso saber se o meu equipamento Xerox® 
utiliza esta norma específica JBIG2?

R:  Consulte no Anexo A a lista completa dos equipamentos. 
Encontra no Anexo B as instruções para repor as predefinições 
de fábrica no seu equipamento. 
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Questão Relativa à Digitalização Xerox:  
O que precisa de saber 
Anexo A

Famílias de produtos afetadas.

ColorQube® 87XX / 89XX WorkCentre 57XX WorkCentre 76XX

ColorQube 92XX / 93XX WorkCentre 58XX WorkCentre 77XX

WorkCentre® 5030/5050 WorkCentre 6400® WorkCentre 78XX

WorkCentre 51XX WorkCentre 7220/7225 WorkCentrePro 2XX / BookMark 40/55

WorkCentre 56XX WorkCentre 75XX

Se o seu equipamento não se encontrar nesta lista, significa que esta questão relativa à digitalização não o irá afetar.
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